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 رشان
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 یروبروصتم نارلس یخ

 یر و دارم ى اق ماریا ئ قس
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Oےہ ا * سیٹ تار قل اطم ےک تو ناتو شب وكر تار شدا  

 “امر یو روا ن آر یدو لم ب وور یک تا

 :ے لذ نرد کیلے ات اہ ایر رش ار گوری اک
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 دي انتج ل کل ام ا( 07

 :ىلاَعَتَو کرا هللا لاَ
 0 َنْوُملْعَن ال هتنك ْنِإ ركّذلا لها اْولْسَف

 [۷ :تيآ ءزج «ءآيبنألا]

 ۔وہ لس اچ ہد مقرگا ےس لوك راك اج دلی دل لب : همج روٹ
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 :& هللا َلْوْسَو لا
 .لاَوُسلا ْىِعْلا ُءاَفِش امن
 (هالا :مق ۱ 0000 :مقر ۱ 07

 ےب رذاکب لق اندھا ے ےک ضن فل اوان) جاع تبع رک

 _ےڑنیل کل اوس( ںیم ےراپ ےک لتس ےس ںوگولراکڈ اروا رحم )

0 



 طظ فل سم :-09-800 ب000 (0 اشا

 !دعب امأ ىيركلا هلوسر لع جلصنو متن

 یگ اشسردمیحاق ماجد جس یب اش اکر حا ےس لاسر سه ابي رتیشزل یدواض لن

 نیب اکک رابلا ناضمر ۱۳ا نکے اپ ر لوم کر يل يرو رعب ےک وا ت لعد اب آدارم

 _ سف وقوم ںایمرگرس کرا ےس ہجو یک ابد یھلاع یک “لیا اندروک کی آی لاح سیا
 وکر اطر یک اک س یب و روا تمحو و ءاھترنب یک ل سلس اك وا تروا تعامج لبي رجاسم

 كتدع ل ديب رو كس ای ڈیم لن ہک آت اب يب لب لد یم لوحات ساي ےیا۔اھتہدروت
212110110101011 

 یر یخ اوم لایخ ئل سر ء رتب یھب ا ڈر وا تورو آكل وجر مج لد نیس اب یک
 چ ںانچ ؛ے اہ ایک( ورش لل کب اوجو لاوس اتے تام یب و ديت سدت اس ےک دس

 وڈ آ اک اشر ین دن روا ن آر ق رد رب لم یکن تا” راج ےس كتي سیم بوو

 -كلكذ لم اف ی یئارم ذي ناکے فرط کت ارح ادر دوك جی ایگ یک ورش اكو

 7455982000 رسأ "ياو لا 0 لاني بیعت ئل ےک“ اشر یو

 كس تالاوسورش حمرا ںیہ جم تالا رپ روط ىلوص اي ىرر کول سی سٹجءایمگایکم اع

 یوم رش ےہ را ١ ل تار نا طم تفو ىلاتسورتب ورا وئارج ھج) للك ی راو تغب تاباوج

 روا لعمر قودي دج یک واف سم شال كت اباوج سیم سام نا ۔ ںیہ اج سد ل( ےہ



 فاش سيينا شر

 روار مم ےک مالسإ ماع روا کا ود: كوي دير مدس ایگ کہ دافنتسا ےس لوباتكى ىو أف ودرأ

 لاسم مناك ت ؛ ےہ اهكا كررت ل بن توك وأذن یر اہ رپ ٹین ےس ء آق الاراد ےک ںورادا دنت

 روا «رنب بيد مولحلاراد ءانقالاراد یم نأ ۔وہہہش تاب یٹوکف الغ كس ءارآ كل ورادإ دت

 هللا مهازجف «ں کز لب اقري روط ص اخ ناتسكاب بارك و اٹ ىروتب یمالسار عم اچ ء اف الاراد

 ۔ءازجلا نسحأ ئلاعت

 سييرا * ر امد اتروا ےہ ىراج کتب اے دعب ےک ذو ورش للسير ٹیم ا

 رک تاناونکت ورب تفر م روا تكسر ىراج تاس ےک یر عاق اي وکس اک سر و یچوہ رن

 ذاتسأ )ہم نا ر ص ر بولا ر یس یتفم دي زرع ںیم ےن رك پار چپ روا ےن رک شنو الرب بوٹ

 ہسرد مقا لضاف) معدي ز مات یش باب را ت یب انج( داب آدارم مولعلا تای ییہ عسر
 قروي روح ر کت رداع رش یس می ردا( داب آدارم تانبلا نس عم اج منو( ء۲۰۱۳ ) ىتاش

 کت رخ آو اند روا لي زاو ےس رخ ۓازنج وکب س نا یلاعتو کراتا ۔ے ابددادركا كب اک

 نا اعلا برا نی 1« لب ارق لام لام ے ںوتٹ

 رمد جام دلاو کز قا ترظن ء اھت ایگ یک رو رش سس اللا کراپسلا ناضمر لاس

 «ك تایحاب تفو لأ ةرفرمدثلار ولى رو روس بحاص اع ريس ی راق ان الوم تزخر تہاا

 راہنااکی گدی رشي روا ےھت ےتامرف تع امس لیٹ لك ومو لايم نا داس ےک مانتا راع قرروا

 ےرضتوکہ چ زورب ء۱۰۳۱ ینا نب طم حال" رکا لاوشر ۸ کے ںوسف( ےھت تس رف

 دقلا مر ےک وہ مورس لو اعد بات كيس آس ئايند سا مروا ءابكك يبل وكل یا كاد ےن

 ا آہ لرب رور کت امامت ا ےک تری ات دلا - ساو تیر لات

 ۔نیآء لب الجرب مرق شک پ آں

 ريفم یھچ ےک تارطحر ند دو ء ںیہ ومر امر یب وتفجر ب لئاسموج بأ



 ظن ا( نيا لاواشر)

 بترم لاب ال ايلى ضاق ےن بابحأ شتر وا یوم لوس ترور ےک سا ہںیہ ےک وہ

 - تس جانالےے انور نور ےس 7

 تايفورصمل سن یل: یئوہ ستي دافإ ىلإ ےل ےک تاذ قبادوخ ى تور تا

 رج ن الوم میزع قحا ےل لإ ایت لكم انو مایضاوکم اکیس ا كل ےک رتا ببسےک

 هس“ لزاونلا بانک بجرعوداب دار م مولحلا ماتر سرد ذاتسأ اعر ز یر ولد ارم یھت یڈاربا

 یکے کب ترعراو باب روا ےناگل تاج لاوترب لئاسم هرشر شنو ولايك اہظا اک اوخ سا

 لوبقولى راد مذ سا ھتاس ےک ردص رش ے دول ےن فوص  ہچ لانج ؟ ںی کل وتی راد مذ

 ۔ںیہ فورصم یم سا لسلس یھب روا ءايدرك رور اک جتاسےک یک تروا یئوسیروا ایک

 من: کات کر ارہع یتفم ی ولوم مب ع ںیم ےنارکپ اٹ کن کے لذ اوكا لام نا
 ںیم یار وا ےن رک سردوکو اوو رش پ نرجوا ءیکت نجم ی ڈی ےن روك دیحوتلاراد سرد

 اکن نیت سراب ینا ےن رس ىركفظم یار ا جت یواوم مدر زرع ںیم ےن رکٹ یسوکت اجلا
 انا سا اهلا مهازجف ءاير تو

 ایک یک ےک ر کب ترموکل ئاسم هدركرشن ںیم وسكر ه + یک “امر رو تورم
 ےس E اگے ر کر اچ ل سلس کت عاشإ روا بیت رتا ءاش نا یکے آے اراپ

 سأ اے ڈر ظن لی وار گار وا ءںیہر ےتامرفاعد کت يل بق کوکر بقت ا کے راگ
 _ س ہر فروم رکاب رف حلر رے

 قوت سیم (ھ۱۳۱۰-۱۴۴۳) ہنامز ےک تصرخ یک اپ ادار یاش سرر ےک زا

 بحاص حا یش یقفم اپ اوم ترحم تک مك اہ ےس اپ ماها ماكسس تببب یدنوادخ

 ماچ روا ۔ے روش پا وخر مق ےک داب ادام یئاشسددیحساقہعماج ث کو یت ہل یا 9

 اكماركو جت سا د نلارادسذركيوروا لتبتانع یکم کی ز بحاص ىريشر رشا ريسان الوم تر



 رال ڪک سس () نین لاداشزا

 ۔ءازجلا نسحأ ىلاعت هللا مهازجف «ب ر لاح ل اشري مرق مرق نوانت
 مولعلاراد یھی امرقہا ںیم ء۰۲۲٥ كسول اطم دہ ۱۴۴۳ لاش معےک رکا تمار تحري

 ے کرا یک شش وکی کے نکر کر اہ وک سلس سا! یھجرک آل اہی وا ای گوہر وم ام پ تصدخ کد نیولو

 ۔ دم اف ےس ناس ےک نیر اقتل بي تروص یک “ناس الدار ڑنومنالہپ اک سج

 ہے روکے لورہت کت ارفح یھبن اےک کلم لور يبو کلم یوسف ایر قا رتا

 نج نداعتنر رق لارك ا نبا یم ےنازب رصقم وك سلس سا رک ف لاسرا تالاوس ےن لونج

 یکن ید روا ےہ لبد یک راد نیہ د كل اسان رک اوس ںیم داب ےک لاسم یی دیش لب ۔ایامرف
 ۔نیم آیس اوآے ا زج د عيون یاس یھب ی لات ہللا ۔ےہ ہیر ذاكاقب

 نب دام ند لاو تارفحم لب رف وبقول تنجم سا ےس مرکو لفٹ ا فی اتر لیلا
 ا و نأ ہے ايكايكدافتسا ےس یو اقروا لوباتكن تن نشر وا مارک ناسا یھب وا

 یکن ید نيا تیفاعب رغ آم دات روا ںیہ انب حنان ئل ےک تما ںیہ انب ہیراج ہقدص ےل

 29 2 تشرع
 اولا باو ایف

 ہلرفن ی روپ ر وص ن اہل ا

 رنب وید مولع اراد ثم رحوتنمرام

 راوتا زوري ء۴۰۲۲ یگ ال وج سا قا اطم دب ارا مری

37%3 



 بہ ۶ط سس ا () نین لاداشرا

 لات ا

٠۰ 

 بتم رك فم
 أ ٠

 ! دعب اما ءايلحمو اٌفماح

 ےہ نب لالا: خياروار قت ما ےن لت ںیہ ےل ےک ےس دفو م ےب سا سرد ات
 تابج و ئاخ یکم ارك جت اس ےنپا ےس اہک ام رخ نئاست ااڑب کیا یہ ےس ی بلاط ارتب

 ۔ یتوہ ںی نیوکی ذب ےس سا ے ےک م بلاط ليأتي « لل یر لسا تايد
 ےہ ےنپا نوکر حا ےن مل اع راگدرورپ مك جس روم تی اهنا ےس ید نوادغ رکن لو مآ

 ےک داب ادارم یاش سرب ںیم حان انه ےک قاقتتاروا یلوخ ىلاذ راع مو لخت اپ

 بحاص ناملس ريس فمن اوم سرد تب رن یپ مور شرم ملثم اتسارکا راو تس ءا الاراو

 ۔ایا فب ای ليس تیک کپ آردارجۃق اخ یک ہر و ہد یی ز یروپ ر وص
 ےک ب آروا لاتا لس سیم یو فو ہقفرکوہر سم تمرغ کپ آی دنوادغ قت

 نک اراز ی ی یتا یاس یکن ند بحت لزا پاک ییا

1 0 

 یلوصن اےک ذاتسالا ترضخ راج ےس مان ےک یئامہر یب ون ای ڈیم لوم بانو

 نوا ڈ كال لبي كرابملا ناضمر ےک ا ۴ا وج ہے لاسی ہا كت حعابط یک اباوج و تالاوس

 ۔ے ۓامرف ورشراواطسقر لی یکد تا ےک بوو یم ےنام ےک

 رکے د لکن ی رم یک 2رہ دل يكف کم وکرم حا ےن الاو ترے نرخ یکم اع ةدافإ

 ماكي انيق رک حجار ےس یو آف ےک بکار وا ےس كن ير ےس تارابع یہ وک ت اباوج
 بات تاباوج ےک تالاوس نا ہک ی :اھت لكش تمباہخ دوا یراعب تب ےل ےک تا
 ترتد مہ اج ؛اھت سیم ج رد ہلاوح لوكس لیپ اک و قود را اب تارابع لب عر یک “لزاول



 برم قع س ا

 ےس اج ومر ظن لوبان ک گو فوقف ےن اہب سا کک لیکو رایت ینہ یتا ےک تین سا ب مے
 کیا ی امت هيج لانج ؛ گے ر صا لاسر لكك رضحر مدن مرق لومت بحر وا 1

 خو قا[ کل اسس با یبرسود ںیہ وء ںیہ د ىراج سارو تف یک “اشر قید “فر
 -< یراچ رند مئارواء اب راتچچ فتق ذنالب یک لس اک
 اير تا یل زا نان نق ا

 لورلجوروال ام ےک لوط, ٠ فرصے سیم ںوط ا۸ یکک کب ا ل املا یف ےہ ایگ

 تام سرو تاعدب ہد اقعد نايا ل طلق لبي < اہ راج ایک لاشي بیت رت کہ فب اوبا سٹ
 روا تحاباورظ ىلر قي ت الم اعم( ترشا وم لبي لج یک سود روا لام ےک تادابعو دالع ےک

 ۔ںیہ یاس ےک ہر یو ثار
 هدول رخ ات لوا زا ےن ماكرب تماو ذاتسالا ترضح ناارود ےک جنوب بیت

 لئ یکت ارابع قاحتمروا ءایگت سرد رپ ر موت ارابعودرأر وا ءىلاؤرظنى ربكر اب یک وروسم

 تباين ےنپا ےک فیلاتو فرصت رکات ھلو لاي اکر عا وق ےک ءامفاد ردوا تقباطم ےس لتس

 -كلذ یلیدڈدمئلاف+ یکادیپ یک حر وا نس یھبل بیت ت یکس ا یب اط م ےک قو ذس
 اہ ایک اش ےک رک ترم یی زادنا یب ىو وط كاك "لاهنت ی ا

 -لاعترثلاءاشانلا ءاكعسد

 ٠ ل انب حنان ںیم قت تما لين انب تغ رؤ رکا رف لوت ے ا یھت شا کے اعد

 کک ان اار ےن نوک واهس ین وا: س اا مکا

 ہل رغ روي دارم ی اق میڈ ارباجش حا
 لزاونلا بارك: بتترم

 داب آدارمرهتسى او ربي مولع ماتر ماتو
 رج زوري ء۱۰۳۲ تسکا ا نإ arr رھا شر

0*0 
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 کر کی یک ظن یم و

 ی ی ی و و مس بمر 0

 تايئابياورت اقع

 ماي مضض ا ؟ۓاجاچماج يكدر ادقم یکن اميا تيسا 0

 چد میم < يد اص لام ا روا نامی ا راد اک ت یل قر وا ترفغم یکی ٹو آ 0
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 ۵9 Oت تا سن اور انھڑب کتو جل اڈ ٹول ىرخ آسیہ نام سش

 ا تسجسحص E ES فر آکث دحضح 0

 1 ؟ے دار م کیپ نوے عت ںیم“ ںیہ ث راو ےک اینا الع”: دع ©

 اھم هانكاكذ کلپ تسولف 0
 الل سوس ؟ے ںویک ایزو رکا ت کل ارا یب سیم یر کن آر ق 0

 هش ه5 51111111 انرکت کش یش ايبا كريب درياباكت اروتتسم 0

 ہوش ںشں شش رش رش شرر ہناضإ اک ترفض“ ںیم مالس 0

 2ا د بوس درس ج ؟ے ناكل نو ےک ہنفبایک 0
 N EEN اناھب سیم راما وكت ار اپتشاے او نیماضم ین د ٥

 ئٰمٰئیئگى۔یپویپِبنكی 20 ؟ے تنساناھکی ور ىابايك 0

 2 8 تيم ا و مس يي اعل ؟ے تءانح تشق اک کن و انایک ©



 تاناونکت سرہ ۳ 00

 باد آو لئاضف ےک توالت

 ےک م تما ا سست ؟ كل با ڈاک والتي نحب یم لد لدايك 0

 ا اتوہ لت اک ن ايش لابو ات اجاھڑپ ن آر ت لابج ٥

 ۸1سی 48 لوم ای اح رار عح ںیم ےراپ ےک میر کن آر توالت ٥

 ا و ی ؟ں کورش نوں لزم یکن آرٹ ٥
oمک پہلا مم سیم وت کروم  E BSR ECELÊ 

Oیجب انھڑب ن آر م لئاپ وم ےن وہ ےن وہ فک  Ne 

 و ؟ںیرکایکرپ ےناج رک رکن آر قے ھتاپ 0

 ۸۸ش 1 1 0 ؟ۓ اج ٹولومضو ۓوہہ ع ل آر 0

O؟ے اچ ٹو وضو توالت ن ارود  EEE SIRE ESSAI EERIE 

 E SETHE EERE يمل مد نآرت م 0

oنارك امد لنک یار کادرکل سور کن آر قر ںوہج فل  EESقا  

 ag سس EET انعاب کک چپ نوک فلا و دعب ےک ن آر 0

 ی مع رم ج ؟ لالا ف ںاہکوکی ی لمس نا و ےک نادزج ٥

O88ت ؟توالظیتع رثك اي لأ ان نآر قوت اس ےک مج رت جم نافع  

OE. ار پی گلا ے وہ تھ ہشام الر یکن آر تاکہ ناخ O 

 4926س سجی ؟ے بجاو قدصر هاج ٹوھچکرابای نا آر فسدت ابايك 0

 فن اظ وارو

 ۹2ت - و چت يظيتصصتصنپ انھڑب عر ةروسيترمر ال ےک او عد 0

 ا مفيظواكذايوباقريرصغ 0



 تاناونکت سرہ ا 0

 تاج مس پقس 09س 9ظ

 9 شش رش اعد کیا اے ییرادرب ںامرف یک چپ 0
 شش --_ 7 ۰ ۶ 0 0

 | ا ل ماعد لاز7 ٥

 م0 ست9 ا ارے ےک ٹواکر ںی شر 0

 A جت ہو. : تار یس مد ار تر مفيظواكى وفك وصح ہ

 س1. ل مفيظو ے ےک فاضإ س ن زررواراپوراک ©

 51د 2 31 اعد یک رک لے یک نت 0

 هيي وچ اندر“ یب قا میا کوکر تا پرد! ےک ز امہ ضف ٥
 ااسسص و هقول ےک یلایزاب یک نو رخ ن

 لا تريح قرش كافي ظو ےک بش یی همر اب یکن امضمر ٥
  Oيس ا يلام ؟انهاب هي رك يب [ اکن اخ لماع |

 ا و م ا م اند یک

 ٥ ا ہفیظو ئل ےک ساوا کش رٹ

 نبش کل اوت اروا راغ و ثييداحأ

gE E ”ےہ نشى “دخلا ىلإ دُهَمْلا نم ملا اًوبلَط ٥ 

 00 ى۶ “ها ره ام اًَدَّمَحُم نع هللا یزج” و

 ۸ت سش سلسلہ ؟توثاك “ارفك َنْوْكَي ْنَأ رفقا ذاك” 0

oتر تیمم یس ہیقاواک روگ ی او ننگا ڑوکرپ م السلا ات مرار وضح  

 0020 ہمقاواکایھڑب کیا ب وسط فرط یکم السمایلع مركاروضح و

 ۱۳۳ سس < ایگ يكاد بي ےس دديبب ےک انا روض ل ومي اك بالك ا يك 90



 تانا سف 2ل ا نیند اشرز

 9ج ؟ے ےگ ذب ےڑیکس کر اہم ےک مال علا یلع بولا تراک و

 ۶م سس 9091+ انرك كمل وم کج دلا مرك ترضخ دیس و

 کچی ٹی دم اے تليضف یکے ناپ تافو یم شدي 0
Oبریک ل تليضف هاو ےناپ تافد كد ےک جج روا کر اپل ا ناضمر  

 ۱۳۴ nn ؟ےگ لن اہ س مرمر اچ ے ہجو کت روگ کیا ایک 0

 اویسی ؟ے مك ےن رکا وکںودرم ےنپآ لی ثیبدحایک 0

 ا۳۴. سس ؟تمواک ٹیم دم کیا لت ےک نب ر لاو ٥

 9 ل ل نئی کھ یخ یا قلتم قودروا قو 0

 و يع تاور ترکی کک یاں یم ےراب ےک تایی دعب ےک رتو 0

 ۱۳۳ اساس ٹی دص کیا حت نھ ٹپ فیر شورو مرا ٭٭ رحب كسر ہظنزامف 0

Oئ۰" 5+[ تاور قلت ے تايضف کن ڑی زان ےک کک اوس  

 ۱۴0۵ ٹی ل نقلك تيياور کیا قلت ے تلیضف کاک 0

 70سا اسے +0 ى۶

Oو ؟یو اکے اہ آتم اقر دنا ےک لار ۵۰-۰  

 E EEE ؟ رف قوم روک رپ نا ذا کل الب ترضحايك و

 EEE ؟ے ان اجایلاھٹُا باز عاکں وبيض ڑپ ےس جو یکن یش رن یکن ید ماعا یک ٥

 e راما تھکن کف یا قا ےک یر مج انت 0

Oو ی طخ حا یوکس عرارولا ةعمج  

o16 حت سس ل يل نشین ةرقلا اعد  

o0001 ا ]1 000 - ؟ےایکا راماکیڑھم  

O۱ے ؟ےافش سیم ےل ومجلس نم ایک  



 ۵ (1) نسل اداشرإ

 اس یہ تای یک کر امیج ےک مالسلا يلع مر کار وضح یم یت 0

 ےن سب لیس ہت ا ریہ ترايز کک رام وم و

Oیک نش کاور قات ے نح ےب کار یت لعب ےریعزام  

 راو قرات

 5 ؟ یوم لابكت اق الب لكم السلا هلت یوم تمر طر وا مد آت رض 0

 080۶ رسا تان ا ن ايار 0

 2251111111111 ؟لؤودنز ىو ءايماداوايك ©

 EE EEE یر ارش یل اس یری ه

 55-115858 ںایسیوھچ روا ایپ كسر وضح 0

 222315005101 ؟ سابات اہ کم السلا يعرج و

 ةراهطلا باتک

 لئاسم ےک یک انددا یک
 ہي توبثاكذ و٢ فاحعم ےک تس اج مر ورزق 0

 دیس مك لاي ےناو ےک ر عب ےک ےن وعید منت و

 هس يدم متى وزا ے وہ لع دےک ی ود 0

 دحيم العد كل ويك نا کشا كيو 1 0

Oمس جت انار ایتاوکں ویب ںیم ناس ئاو  

 ا2ا

 7 ی0

 | تناقل پیس اب قاد

 ا ہیبت

 19870 رپ رت سست اک



 تاناونکت سرہ 8 (1) نار لاداشرا

 ی انلدب ےرٹیکےک باپ ےک ےہ ےن ومب 0

o00000011 ب ؟ايليل ناپ ےنردنب ے ودهم  

o66س سس 19 یکم کر کیٹ س ضع  

 اي ا يملا ؟ےدلاڈھتا لشاب ےس یٹلپ شكوك ن

Oم 1 11111117 یوو ںوترب ےک  

 ۲ دس ی رر مکے اجر گی کے وے زانا ۵

 a E یم ٤د ۶ 7 ےت یکے ےن وچ 0

O؟ءالخلا تر لب  Oگرہ م  SI 

 م999 097 ؟انانب رر لت ٹیس یکء الغا تیب ©

 ت تي ل اوم سام ا اکے کل ےرطق دعب ےک وضو و

 ا6 بجو ؟ رکا کے اہ ةورطقركارعإ ےک ٹنم ۵ےک باپ ۵

 را اکا ع می رش ےل ےک سچ او ےنوہ ہواکہ لت 0

 ايل وك

 0 1 1 راوضو ںی م اروا الخلا تبا ۵

 اتا تن تھم يس دنت وس یس رت ر وضو وہ اکا نیہ رپ مغز گا 0

 ماا عدد م ےس ؟ے قرورضانركلكذيي ےس زامخدعب ےک ےن اهكدسزج یکایک 0

E ؟ے انتاج ث واوضو قاط مے ےل رب ےزپکر وا نشی ایک O 

  O؟ے ام تس ولوضو ےس ے اھکوکاہ تاک 101

  Oری کن اس آے و: تش ذي تداہش کرب ےک وضو  Eد

11 ROE ENCORE اوہ رعب ندر مع اک کوکی وف” وہ ےگ رپ نوخان ٥ 



 ے (1) نك سلاداشرإ

 0 قير ن ونساکۓ رک لس ن

Oانرکل تراث ا یت  EE EE EEE 

oسس مار فرخ ںیم ضف لت  
 0000 ؟اگوہب ناک نس ےک وضو ایر کح ںیم لک اک و

 ا ؟ےاتاچوہ بجاو ل دعب ےک ےہ ےک نایک 0

Oسس میم مرک لک شو ےک تار اکرول ماع  

 ةولصلا باتك

 زار اقوا

 ؟ںیہ ےک ےہ دي ےس نا ذآد عب ےک قداص تنس یکر ایک 0

 تاتا دج ا ي اس د ؟ لگ خرروسنارووےڑ انی 7 0

Oت انرکاعد تقو تلك حرروسدعإ ےک ر زا  

 EEE ES تليضفروا تند اکت ش اهروا نار زام 0

 تا ا ال م د تقواکی ئاوأروا تش اح« نارا 0

 ا ؟ے اتوم بكت فواكرابنلا فضروا لاوز 0

 EEE ے اتوم كفواكل او ز یک ےہ ٢۱۴ں تارايك 0

O21515800053 ہققو ل ايمرداكء شعروا برغم  

 سس ؟ےاتب ر کرس ت واک ظ ایک 0

۲۴۷۸ E 

 ۳۴۹د

 وو 9

 ضس ھ2972

EE۳۳ے... ع  

 يرو كلا



 تاناونکت سرہ 5 ا 1 7

 ۲۴۲ ساس ايكوم عر ورش تو اک صحن ایمر د ےک زامن كرب 0

 6 سس 8 تنویر آر وا یاد تبا کز امن کر صع و

 کس جس OEE یوم نا ذآ کب رخ حاشي تح ڑی صع ۵

 و انھڑم لاس قو ےک لك ناز دعب ےک یرھب ©

 تما ا و نا

 تیس مس ؟ںی رکا دا جك ریا للارپکاد لیلا ںی تماق إو ناذآ 0

 9 سہی انک لا نارك اذا ٥

 ۲۵۴ سس ؟ںیعڑبایکں یم باوج نيت 0

 1 مجال فرم ان رکھ الس فو ےک توالت اب نا ذأ 0

 PAF سس مم قم و رش ن اذا ن ایمر ےک توالت 0

 ۲88 جس انھڑب ز امن لير یک سود رک ٹپ نا ذا س دچک یا ٥

 اوور یم ؟ے مگن اذا ےل ےک زانت عاجاپ سیرھگایک 0

 2(7 انب د نا ذأ لیپ ےس نا ذا کر چکے ےک زامہتعامجاب ليك 0

 ا انرکت عاج ےک تما ار يغب شرك 0

 i سر مس سس انہکت ماقإ ید وخ کب حاص ماما 0

 O .,صص "('  “((یٹ۶۳ك ؟ے اکی کت ماقا ياكل اسماا-١١ايك ٥

 ل ا مت ماقا تذو تح یر اضق 0

 ٦٢۱ ۔۔۔؟ یہ شات اظ او نا ذا ے ےک ےن ذب زم ضق ن ایمر د ےک ر صخ تر چیک 0

O۲۹۳ ۔ےہسىصصصییہص+وجہوبسىص بس ی+ہ ؟وما ےک اہک کم  

 i ا اا EE اذا کس جاو یم رادو 0



 ۹ (1) یل اداشرو

 ا

 تاناوکت سرہ

 تہ 7َ و ۰
 ۶10ا ضس 8 ؟ے تعرب انہ افلا ےک تینح ناب ایک ©

 ۳ی بی یس سلیم انعم زامنں یم لو يك وہ نہ سیم لون ےک یا أن 0

 o ےس ماكي دبت ںیم تييندعب ذكر وشنان ٥

 و. ےس 02: انب چک یر گڈ ر ۹۵ ںاہووہہ ىرك ر۹ لبق تمہ چ سش 0

 جاسوس سس وم سر رت ؟جو کش اک کف ا۶ا ےل بت دی رک ۵ 0

 تابجاووضارف

O72ص 99 90 ؟ے لفزامہب چپ ہلامس ا٣ ایک  

 E پل سل انھڑب زامخ فن وہ ےہ ٹی ین یر ہن

 اتا سیہسسمیویمسش وم سو انھڑب زامنکا یک ےگ 0

Oو ضع ةيبمعج ےس ےس ارفف رہ تات آر ن ونس زا  

oاگ ةھسسص دمہ وسصسبپ٭ج 3 اكتأر قل تلر ۳ یکرخ یک شرف  

E مگ تروم یم تعكر کوچ روا یر ست کف O 

  0لم اک روس ھوا خاف لیم تنسوا ضف 0

  0یہ یہ یت سر انھڑپ ل تحارر الت یب آیکڑب

 ۔ادھٹپ 4 َنوُلَعفَت اَم َنْوْلَمْحي َنيبِتاَك اًماَركاظ سزات 0
0 

 لئ تن اس .قيرط کاوی “ضن

 EREN ایکٹ وعميد جت ایں ولر ے ےلغ ےک ر نیٹ 0

 ايلرلوب ر چر خار وااھکم ربت کیا ف رص لم تعكر کیا ©



Oےس اہ یس سس ےگ لوجب وا٤ دعتق ںیم تنستعککرر ۴  

  O؟ے ڈر ایک ووم ندای تال اوکس حج 203115161611111

e - نریم مالس ےس او زر اپ کر مود رواہ تسب آراپکیااکماما 0 

 ی99ظىٌس۳ت 0ص ؟ںااسل ااش زا و

 ل زامن اضف
 E CITE ؟ے ماكل وزار اق سیم ثیب دعو ن آر ایک 0

 يم م۴ کز اغرعب ےک مورک واہ تر ط اکی کرو انت ٥
 EES NE فر آکب یت ب حاصروا بت ٥

 E ؟ یادی زانو دشت دعب ےک کاو آر تووپ یت ةيبحاص 0

 ٗسس سسیپممس ےہ انھڑپ ںیزامناضظف سیر ئ بش 0

 11211111 1 ذ ] ركادأ حر ةرصقىشزكلك 0

 جہ جہ بب بیل سہ ایدہ رفاكز املس یگدنز ٥

 EEE م 0

 و ب E ARE E نركوبسةر چ یل ن

 E EEE E EEE ا ا ا EEE E ECE E نوما کے لوعكرعب Cr ةرج 0

Oا میوہ ري ی یی زنم  
 شش ر4  ش۔ٍیٹس وبا دک لس رچولص ن

٦ 

۸ 

۲۰ 



 تا, ہتسرن س ال( الاداشرا

 ۳٢۹ ےتسس۔ےےےےتسس۔ےسسسس یورک آر آر مے دوب یز ام کر و
Oرا ؟ لب دوم يأس ل تت اود یک اف ةروس سر ج ےن ماما  

 ےک سر شا انس ارے انڈر وس یم تعكر ىرخ کز ام کرج 0

Oسر( 99 رکی لن اکییزتقنز من اردد  

 تادا زان

 ای وک ا انھڑب ںیم ںوتحار ر اک روس ییا ©

 "مر س7 انی دڑوھچآدصت عت كورك رولر ںی زامن ٥

 اھ اسس لا ؟ ليك ےک ںایلگا لي تلاع کہ دج ے وہ تشي ذاب کرک 0

O18 ب اگ ب ب مک مگ فاضا رب تايقلا یم یو ریت  

 1 000 نرسم السر ب فیل ا شورو 0

 ا ب ؟انھڑّا “انآ ابر” رعب ےک فیرشدورد سیب زامن ہن

 مامن يح اع ؟انھڑ ا “انآ انب” ھجتاس ےک رافغتسا سیب ہر تا٤ ر وق 0

 سوفت خا ؟ے تش نرك رر فرط وی تقمدعب ےک زامن 0

 ر ةتايورلك

 000 چ پو ا چ بجو 2 انهي زارنا کامن

Oطظ0 بن ھر سم سس انھڑب زامنر کال ک سام ليي ابو لك رئاوانوروک  

Oا يل انها زارت ےک نج 1 لوب یڑ مروا ذآ  

 PAs انھڑب زامنرکڑوارٹپودرپ لاو ن گر١ و

 EE ؟انراتُأ نس آن ایمرد ےک زامن ان ڑیزامنرکاھڑچ نأ ٥

 ۶۳۳۰رو ار سس سی سج انهي زارة اسےک نی ©



 تاناونکت سرہ 2 (1) یل اداشرا

 وک وا رہ ہر ہا انهي تروس 9 آر قرب رزنيك مدلل ےن از امن بارود 0

Oبو ی۷00۳ انركادأ امنه اسكس لوب ل اور وصت  

 ۶۳۳ ع انعڑپ زان يا قاري زامن اج ليا اکے لام ای کویت لايم ©

 ا 00 5 انھڑپ زاغ ٘ کیا وت اس کیا اکی ویب لايم 0

 PP ا. انس م تروس الب سیب یگ در وا لومي ل یم تعلر یک 0

 یک کچ رکا E ا ما ممم ام سو ان رومي تروس کہا نایمردےک ںوروہر 0

 تر ہں رر شر شر شر شر انتجت ب ني ز تنو تے دم ٥

 تیس حس انهي ن آر تم یکت ایلارواو حس ںوکر 0

 2 ب4 44 70 انرک نہ ںیم ٦ے وہ ةعاي زان ٥

 طاس انھڑب ز امن ےک ر کر نب سیشن رجم ٥

 زا( تار یف

 lid GEE دیدہ وم E EEE مكر امخوامسف ےس ےس ارک 0

 ۳۴۸۳۶۶. ا ع كعمل تا تاع هيل او مم را ایکو نے اج ٹولوضوز انن اروورگا 0

Oرہ یہ کام ہی ا ا 000101010155 انك د نر قیم ی اپ ومز امن نارو  

 سر ہہ و د انر کرا قا یکے ل او ذاع كيا تر کود سیم فک و

 ا اید تار مودرُا ےن یز تقع ےن ری م الس تعلر كيا رٹ 0

 هم سس ؟ںہ تک ڑ وزا ےناج لیوا دب ل اضفايك 0

 تع اچ و تمايإ

 مي يس تع ل ب تم انها زامنليءاققا کت انج ٥

 OF a ٥0س صل انگرلصاذ لبي لوف ہجو یی قرر 0

Oڑیکرودرود ل ںونم قاعي  isiمهل ني 0 ؟ے ایآل یٹدقاو  
Ka 



 تاناومکفت رف سس ویر

r 72 انركءا قا لكم اما ےک وہ هتك لزنم طبي اكل ویز امنےک لرزنم یر سود O 

  0؟ے ال یکوکی تے فم یا الاد نان  Eورمل

O و ع ؟اھتاپ لالا ز انے تعا لیٹ ںورھگکل یم نوا ڈ کال 0 

PO ىىصص انھڑب زان تع اج اپ اکدار ف كرمك یم نوا ڈ کال ٥ 

  0ا ترس 0 0 ؟انھڑپ زامن تع ا اباكل ویر ود

 چھ ی٠ی 7 ؟ کے کی تبين یکت ماما كل ترو اما لٹ تعا یک ھگایک 0

 م معمم انا ز رف تع ا ںیم فص یب کیا تا ےک ن اخ کدر 0

 ی وج انھڑب ز امن تع امج اب ھت اس ےک ںویک لودروا كويت لايم 0

 7 م اممم ؟ كوب يك ی رنب فص نایمرد كيلباروا كامب ءیئاھب 0

 EEE ؟یگ تر طس کف صو اےک نم لام روا یئاھب رواد ن

 20ی وس انهي زارف ل یم چسماکہدای زے وار خاو ورکر رقم یک سوکع ن

 ےہ ا ا انرك ی ج ورتم ںیم دس كاران ےک نوا ڈ کال ٥

Oوسیم انرکت عاج ۲رچ ليا يانب کر ےس ماما  Ag EEE 

 70 07 سس انه زان ىدارففإ ےس جو کی ران ماما 0

 ےہ رش شر رر اناس زارت یم نگر کز وچ بارک اما 0

Oانوہ يرش ل تعامج ليي ےس ےن ر الا ماا  E 



 كن (1) نك سلاداشرإ

 00 اناھڑپز امن ےک رك ومس تنويم کم اما و

O39-2232 ؟ انہ ماما وكى راقے نم یاد  

 ےک ؟ اهدي نوکزز مم وں وہ ےن او ی ڑ او ریت! بس یز تق روا ماما 0

 000 9 تمام! كد او اك باضخالاك ٥

oسہو اناھڑب حوا ناك ا وہاوہ اگ تاب لک مابا سج  

 وسیم چو ؟انرک ماما ركن ای ہما اپ تچ ردنا 0

 سکس سج ما اعد ی اجا دعب ےک شارف 0

 تاسسس سس 5 اعد یر ج دعب ےک زامن رفت

 تصحیح و ناركاعد ى انج اق فاقورعب ےک ںوزامم یف و

 ۔۔ ؟دعب كس لظاوفو ننسي ے ںیم ےن کد حب ےک لک رفت یل وتی کا عد و

 کل و ؟وہڑ تواّیکن ايمرو ےک تنسروا ض اب

 ESS ORIEN انہکن ٦ کن ذم اعد کاما 0

O235111 ؟ںیم ركايك تے اجوہ یر کز امن توالت ن ارود  

 E جہ ؟ے اتوہ قب ك نر ذك حت اسكس یز امن ٥

 ےب انانبو نس یم زاموکیرٹپروا کیم لوب یک یاب ٥

 سو وت انهي ز انهت آكل قرات جو یک 17 للہ 0

 یت شر سر نرمی مالم اےک ماما اک قو بب و

 تیس سس ؟ے رکی روپ ےیکز انت وہس و

 2333350100111 اكن ذب تروس وكل ب ذامغ قام ییا قوم 0

  :جت ۰ ا ت0

 سم سس یھب

 ۳۸۳۳ جام لم

FAA sais 

FAN 

EEEےک ئی  

 عفا ديه دمع

AEEريو  



 تاناونکتسرپٹ 4 (1) یل اداشرو
 ۸ ھم

 7 اسم ےک ل زان توفشروا تو

 مور ب يو مل م ؟ےک تعا رخل ے لا نعي ےس تععامج تو 0

 ا 0 59 ایک ل وجب نک بیگ ےک توق و

 069ای ںیہ ضا موم صع انعرن اب تاپ تقو تح ذب توقف ںی تو 0

 000 انه دب توق ے اعد ےس زاو آدنلب یم رتو 0

Oمو یف ا مس 0 2 انو یت روک ںیم تعا رو  

 گن اف ؟وہددایت وے ام دے ©

 ئبئبسگل +71 نک ور یے ٹپ توقع. اعد 0

O٥۷2 تیل یت مل ع يحصد ؟اگھتڑہ بكت وتقع امو ن وبس رو  

 E E لزا توق و

 ە 8 ث سس ہذفاضإ ل لئاعد كل زان توق و

 01 نب ن ئن نک انھڑ “اند ورد” 'ںیمہلزان توق 0

 ےک ےک ا انهي ہل زان وت ناضمر ٥

O۵0تو یس سم وچ انساب ل زان توق ےک ےک تاچ ےس یر اوان و روک  

 5ا5 یھی جس رسا سد ایگالچ سیم وکرم اما ےس ی حب ےک لز اٹ توق ٥
۸ 

 لئاسم ےک مچ
 0111111111 ماي اک مج لابو لب اج لاي ہد ایا رش یک عج لاب 0

Oراب مے مے مے ے ک ے لوم کیچ ے زارد یصرع ںیم لو اگل او دا آ نوچ  

 ا ےس ہو E حل وچ زان شیرک و

 EE ؟ے تسرد م ات اک چ کچو رحت لو اکے ہا 0



 7ھ )١( نس او شر

 انھڑب عمي کیلا کیلا ںیم لولكن یت ےک لاق اگ ںی نوئاڈ کال ©

 کر سس ری رسا لتس چ ںیم نکا ڈال 3

 00007 ؟ احم ںاہکین یدییرواعج و ل وم ناک ان سرچ 0

Oنک ساس سام وہ لاش اک واز تتعود فرصوحتاس ےک ماما لمع  

Oانهار عم ںیم کی اسكس تروککیاروادرمود اک اما کیا  E 

 شک انھڑب ہبطخ چ یر سوور حب ےک ف اهي ہعحب رواربطخ کت کیا 0

Oدا ا اک انرکت ماما کوچ کچ كيارك دہبطخ چوو  

 »51000 ؟ طخ کیا ك ےک ںوتعامج وو یک 0

 سس سیم انھڑب طخ کیچ خا ےک ی اٹ نااذا ٥
 ی یک ی ؟ س اگوہارا ھجرت! ك ناخ اذا ٥

 ےک سچ کس سم ؟ لاصار ایکن ایمرو ےک لوبطخ ںوووےدمب ©

QO253050 ؟ے یرورض انکی ولا زود نئارود ےک لح طخ اک  

EE EEE ؟ے وہں ورش ے بک ت لیکن دے عج O 

  0؟ لإ ےک مب فركة روس ومب بش ایک 0

 و
 م دوی ویر ر ااا تب مطر واک ارش یز امی دیع ٥
 ا ؟ تک ام ياكزلاكلاس تك ريع اروا عب و

 ج ؟ے لال وكت ماق اد نا ذا شب نیدیع 0

 ا اسب زار یک یک يم كس کد نیو اورو 0

 ۲۴۲۳ سس

 ۔۔۔۔۔۔-- ٥۳۲۹

= ۳۳۱ 

 زئ ===

 9۷-۲۳۳ سس تم

PPR = 

۲۳۲۳۵ ----------- 

 ۳۳۵ ل

POY === 



 تاناونکتس 2 (1) نيت سلاداشبرإ

 1/1 ا م د ریزان س نوا ڈ كال 0

 ا اا انھڑپز امن کر یک یم کٹی تاس ےک ماع نذا 0

 EEE انھڑب زامن کر یک ںی لأ اتوم سک مچ یم لج

 اتا ست سیس موسم ؟ لو طرشوارفُا تل ئل ےک زامن ريع ٥

  Oتیشیشیشیشس ؟ یون قلت تك سر یکز منی اد ےناج كرش تس ارواب ۲۵۳

  0ی ی ی رارطك ا ىريعزارف ٌةرورض

 سىلاكبلخ لبا دايت ڈو ال ےک ل تعا جد رعش كديع و 7+ 001

 0۵ Oے 1 001010101ددد ا ا بت ے بجا وانس طخ کریک

 ٥ شش وچمج نركادا نو ےک اکڑ امن ییع 0

O OEE يس ؟ںہ شاو ز تاریک ند یع 0 

 ٥ ی ا موہ کد جس ندی
 ی ا او مت ام ورحب ےک ز ام یکدیع ٥

 را یہ ا ا ا سيسسل ؟رعإ ےک طخ اپ ے تنسدعإ ےک زامناعد شیٹ ن دیک 0

 1808 و E لاب اغانركاعد تكلا ودعا اب دعب ےک طخ ےک نی ديع 0

 E وھی انرکک رت لوم مک رنک اعددعب ےک دیک بطخ 0

 50 وس وس و ؟ے ںوییک رصع یی ا ی ذر ا٣ تا نی 0
 ماكل ؟ںییاپ ےس بجاد نر شتر يكب سا اج ثووضر اك منى تسري م الس 0

 م يي يل لامعا ن ونس ےک كدكسديع ٥

 و م اک ن ید نك ىديك دے دیع ©

 ل ۱ وأو نس

 12۳ د دانگ ےنڑوھچکہدک ميش 0



 تاناونکت سرہ 4 (1) نيم سلاداشبإ

Oك1 9 7 اک اقنع لا وتم  

O1 رارگاکتروس یب یہاں ل ٹاون  E 

 2 بخ بچ ايدو ڈو راپ ووو روسيا ل لوتس کت ٥

 E EE EEE انھڑپ ضالخا ةروسدعإ ےک تروس کش یم تحعکرر ب

Oانهي ضالخا ۶ر وہ سوار خت وص بي تعارر ب یک چت  MS OREO EEE 

 E OEE ایگل وجب نال تروس ںیم تعکر ىرث یک نس 0

 22-72 ایگل وجب ان الم تروس یم تمار کوچ کت نس 0

 E EOE EOE ؟ے تروصايكى ءاضق و ںیم اجور لس كر و

 5۸ا ESEREN E انھڑب لب ےک لوتنس كرت و

 اتا پت جت صو انھڑب دب ےک ءاثشح ںیم یہ ےس ءاشع و

 0/۸7 تر یس ممی ل و ت ج انھڑب رسا کلم ےسر صعز وار 0

 ائ جم جن ؟لإ ےک ماي دعب صقر تلی کلیپ ےرمقایک 0

 a ا ا ا مل ؟ لدبي ےس ءاشعروارصع 0

 و يس ع دمع تومثاكل وسر اپ لكي ےس ءاشع ٥

 کو سس انهي زان كت شاپ ےس تیمم یکن اوا 0

 8182س ضم سس ؟ےطرشان وس ںیم تار ئل ےک زامن کر یک 0

 ا سس انھڑپ رد حب ےک تو 0

 9 5 ؟رکوہ ےڑھکا ےس لنا انھڑب ركوب تعز ودعا ےک تو 0

 000111111 ؟زامن كرهت لس ےن سعب ےک ءاشع و

oيي ني يمس تراک اولس  EEOو  

 000 0 طے ک انھڑب متاس ےک تعاتب اة ولس 0



 ھ (1) نک سلاداشرإ

NEE ؟بیتت کت ایی کم ہہ وا نوکر سی جج ولص o 

 ا ت اوہ لوھپس یم راغے تاجيبتتر ب اولس و

 008 Oو یک ل وجب کج را۵ لكي ےس قاف سیم عا ولس

 نس ہم تاجیک اكلنا یک وتار قاط 3

 2*ش* 2 “*5شهظ ؟ے رور 2ئ232 شراب 0

 نس سم رس ںیم ز ال توابع سخی وكل ير رق بش 0

 ےس جج ؟لثئا وین رے بش 0

 ,-.1+ ه- 0 انها لثاوكسديع 0

 ےس ؟ يعاب بكل شا ون ےل ہند یز امر گا سیم نوئاڈ کال ©

 هي ی م تضع ہت ر اكو راسا ٥

 0 1ٌت ام[مٌڈوےۓ۰م ۰ انارکہر مم ا ےس ےم سود 0

Oانھڑب لبن اعد ںیم لود ں ووو  EEE ES 

 ےس رس کی وسوسیولیم ؟تدابع لم لؤنار یکن زن ريع یز

 ا ا

 2312111157 ؟ے ابا جردراك یک نوا تع امج بايك 0

 ا انه یوا 7 تعیکرم ٣ے مالع کیا ©

 E EEE LE انھڑپ م رراچ ے مالم کیا لينا 0

 امل * سل -------------

A هانم 

 ۵۱۳ ت

 ء2 ت

 ۵۱0۵ دس ل

 ۵۳۳ سس

 م۷۶



 ٭ (1) نک او شرر

 وک ہہ کو و ؟یگ تاج یہا ںیم تحارب یک وا نايك 0

 يي ا انه آر ی دلج یر لج سی توات و

 250تو سام و ھر EO ؟تآرٹف الف بيت سیب واش 0

 OE ؟ںدص ر ےک وا رتوو ںوہدای ليتروس ۲ف رک ۵

Oج ہفاضإاک “ںی انا کلا ناس ت ےک ںی کرو عقاد  

Oوس ء2 انهي فہر ومر عب ےک توالت ہہ چ ل وا ت  

 ها ينل يوسع انرکک يف یم تعکر یی سود لعلمك قت عار یہ سیم وارث 0

 66 نرس سب ؟ یک وج صج لولاك رکن آر تا7 0

 376-بہسیبس E ؟ی دو ديه دک تی آس ٹی اش سم وا رت ©

 0۶۳“ 00 انصب سیل روم ںیم تعارر ا هروا تس فيكما حوا رت تعحکررا* و

O8 م انھڑب دلا مسمار مج ایمر د ےک ںڑتروہ سی وا رت  

 ي2 انهار ےک ےک ںوماما کل ا کل ا وا تروا ءاشعذامغ و

O۵067تک سس مس سس سچ ؟ےاھکس اھ ڑی جوا تلك بور م ام! کیایک  

 EOE انام دي وا تاكل وظف اعود ےک رکے راي ءا۱۵-۵ سرچ کیا 0

O۵۴۴تك سام انهي ںیم تنو ےک ر ھات کر ا٠ک وا تے جو كراع  

 2و اس يي ا انھڑب وا ت ےب ےک ےچ ہلاسرا۵آب رقت ٥

 ۵ 0ے سس سس ل اناھڑب وا تک دلاو لي 7 10 آر قظفاح ا 0

 ی ا انام وا تاكتدوظ فاح 0

309 227222 1 EERE) ؟ے یکے رد امام! مرمت دوت ظف حايك O 

 ت ج وو انھڑب وا رت تع اھ ابك روک مر ھم روا مر برك 0



 تاناونکتسربٹ كا 00

QOہ8 انه وا رت تع امج پاک ةنروكرب یک سودروادرمرپ لم یب یکن اکم  

Oذا ا سا ہہاسٰےٗ پہلا انها ركوب  

Oہن ہر ےس کد سس 1 0001بب ویک ؟ے تہ اخاعد کپ درتایک  

 E E اوم کی س وا تے ڑی ء اشعر یخ و

 يي .EES ؟ے اکے ن آر ق ںیہ دعقےک تان آرثانفاحايك 0

 AE اح دا ا ب هل ع رك يش دار زن قرب زوكم ابا يلوا 2 0

 10 یر ا ا ار کری ایمر ب ےک نر سم تدا 0

 توال ور

 ه0 اسالم سامصھلع قی رطاکی گم ادا یک والت رج 0

 ہے 989 انرکے ریا ركب سیم سک یادم ہک تای آ مات 0

 . . 9 انکا ا تیس کیا وک ور چم انتر وادار خت کت والتر وچ سیم ن آر ٥

 000000 8 مک والت سل وار 0

 ۵987 بستم ل يح حبل ؟جمهدجب جوه انه ابهر کتی 1ىدآايك ©

 ہج ۹۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷٣ انرکت یم کت والت کس عراك اک ماما یز

O۵1 ع مع ايده يه راپ وووکت ی آی دعب ےک توالت رجل زامن  

 3 يسد سس یم ؟ہ یر حب ےک ر ارے هد جت ی آس زامن 0

 9ے بر ایک ہہ ےس ورتل ايكو ذب ےگ آر کھ ید دک ت ی آم اما 0

 ه1 ہر رر رر ان رکت و ات ركل بي ےس ہ رجب تی آس زا ©

 818توم سمت انن ہک تیب آے مامااکں وگو لذ ام حرام ©

 هكا ------- ؟ے اتوم بجا وو رک یک لو زيت ءادناجر جنب نھ ٹپ ےسروزورببت يب اك 0

Oا توازن ہر کے وضو یب  LR 



 تاناونکتسرپٹ 3 (1) نسل اداشرإ

 م
 یاس ےک زس

 ۸2۳ چی مم اترو تں یم زم ےل ےک لوكا او عئاشروک 0

 ا ےہ ا 87 انھڑب رعبأر وكس لوا لش ان کر صع یمرف ٥

O۵820 ي کک ؟ اب سیم ناورفاسسدعإ ےک ےن وں ورت تقفو اکزامخ  

 E ستم ؟ راے ار ءاشع زامن 0

 E ایکس ثوب دک ی داع دي تحرر "كس رکی وا٤ ھت ےن رفا و

 ۵2۸ تیس دیا منش بسسس ےتاج وہ نوب ےک ماما فا سرک ستم 0

 22 هو صوص ضم ؟ اگے ر ںاہک ی سس نظاكتدوكدعب ےک لانا هرج وش 0

Oيار یں وتش س زس  ERE E E ES 

 فوض روا قوزا
 e لی چجم تمہ سم تقی یکن ارگ روس و

 1 OEE OIE ؟ے اتوب لوي ارك روس و

 و20 تایادب ون تقو ےک نارك روع و

 د ؟1 اجو مت ئاو انوروکےس نارك روسايك و

 SAR نير لول دنا LEE نرس 0

 تاج ھی جج ہے مے اح و تتار کے ع دي فوز امن و
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 ؟ ےاجاجم اج ے یک ادق یکن امیا ےنپا
 نج ںوہ یھب ن الس روا ںوہاوہادیپ سم ےنارھکرملس )١(:- لاوس

 ؟ لع تك باكل ا ؟ے اک رد روا ےہ ایکن امیاردناےریم
 پآر رخ سج سیم ےن کلب نرد -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 پآمعاکت جر شب کے اج ی ت مالم یکی کک یکن امیر دف یا اکورد ص رش ںیم لوے

 ےک پ آی گیارہ ر سی سا روا یب رک کرتا ےک ىلو وخ سا پ آے آسام
 تعجب شر گار وا۔ےہوز رول مت ام وبضم نامی کپ آکے نمور هونت ت لو

 تلف ے اتوہ ںوس نب الیھ ڈے ىف [ت اب یک خار عاردنا ےک لد سیم یو آ اہ یکم عے کس

 ۔ے یک یم تیفیکی کن امیا کے لت ذمے اتوہ ساس اني یل ابا الروا

 هلأس ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 کت ءاسو کتنسح كترس اذإ :لاق ؟ناميإلا ام !هّللا لوسر ای :لاقف ءلجر

 ا ب ۲

 ثيداحألا 15/١-5 0١ يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلا هاور) .نمؤم تنأف «کتئیس

 (۱۹ :مقر  :ص ةبختنملا

 یلص هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر بلطملا دبع نب سابعلا نع

 انيد مالسإلابو اًبر هّللاب يضر نم ناميإلا معط قاذ : لوقي ملسو هيلع هللا

 يضر نم باب / ناميإلا باتك ءملسم حيحص) ر 9 7

 ۳٣( :مقر خلا ابر هللاب



 تايئامياودئاقع سس لمس سس (ا) نیم اواشر)

 نم ثالث :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع

 ءامهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميإلا ةوالح دجو هيف نك

 نأ هركي امك «رفكلا يف دوعي نأ هركي نأو ءهّلل الإ هبحي ال ءرملا بحُی نأو
 ١5( :مقر ناميإلا ةوالح باب / ناميإلا باتك ءيراخبلا حيحص) .رانلا يف فذقي

 :لاق هنأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 يأ ننس) .ناميإلا لمكتسا دقف ءهّلل عنمو ههّلل ىطعأو ءهّلل ضغبأو هلل بحأ نم

 ملی اھت او اف ٥٦۸٢( :مقر هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع لیلدلا باب / ةنسلا باتک لوأ ءدؤاد

 aI) | ۲۹۰ی افر و

 ںی ید یکت یل ویت مرم یک اکر ش ںیہ انج
 انج ےک رب اکا ےل او ےناپ تافو تے جو یکن وا ڈ کال -:(0) لاوس

 ايلا ھ ایس ےک لوكر ذب دك س اترك امی یز ےس ہجو یکے و ہن تركى کس ئاوخو ماوع سیم

 تاب کاب پ آہ ںیہ ےت آت الايخكس حر عر طط لیٹ نا ذ ےک یار وا ؟ےہ اب روم لاك

 ؟ۓاج وہ مت لاكدب كريز حس سج ںیم امر فاش

 ےہ ںیم لون ذ كس لوك ل روط اع -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 كيد زن ےک دنیا روا ےنوھہ لوبقتم ےک ید آپ ول وہ حم اذ ور یئوہ ا

 ہو لونا کب رے ذانج ناميا لبا دارت ى ذب کنگ ےب ےہ لما یک وہ برقم

 یکدارفا سیم ے زات راد ل« ليلك عاق لوك نکی: ےس تاب کت داعس جایا

 ؛ے اص لامار وا نامی راد لکا اکت یل وقر وا ترفغم یکی ید آہ لب ؛ےہ ليي ترثك

 یک رشا اش نا ےہ یر ذك يرتب ےس اپتا ےک لاتر وا نامی یکدنز یک نس ٘ ان
 - اج ناخ لكي لد ىلاكرب لوك يس داب ےک سا كوب ترفغم

 كك انس شاٹ ے ع لولاو ۓ کل اھا یا روا ني ومكر لج كاي آر ق



 ۳ يس تت۳

 الر سورا تج مُهَل ثئاک ِتحِضلا الع اوما لا نا :اارف ںیہ
 وورفلا تنج ے ےک نا ےک لامخاےھ کیا ےن ںوہ اروا ےک ال نامی ج کس ) ۱۰۷ :فھکل]
 ۔ےاومدراو نوم سیم ن ںیہ ںیہ آیہ یر وا( کوم اتا کی زا ونام

 ہہاحسر ود ءتوبنو ود ےہ لیک تاب ی لوک وہ کی شاکر ار فارقت ںی ےن ام زو ووچ و مروا

 ےڑزانج یم سم ںی لیلا سل اد ییہ یھب یر اود اےک دعب روا ے نیتی جرودروا

 ریما ثلا ف یاغ ر روط ےک لام كت كرش سیوادعت كتبك ےسرجو یکدم یکن ںوکول سٹ
 لٹ ٹیداحادردحتم ےن م السلا لع قد وخوکن جدع ىلا تدق یش ن ناخ ت رح نرس نیو

 پآارفا ما ے مان كشك کی وم تداہش یکن ا یم تالاع تيا ہہ لانس تراثب ا

 اھت یگ ا يكن لذ سیم كح یر اب ےک قولي آت ار ںڑتارروا ے وم كيرلي ان انج ےک
 لوك یم ےس ر ےک گن اتع رح ےل سا ء وہ کیر شک ول کت ہمہ کے اک کے یئوکایک
 ( ندنای یو ال ا ب وف مان ال وم نوم لاو ک۰۲ ایا یس:وافتس)۔ ںی ایا قومك

 مرک یک رطح انیس نہ ومار مآ حافي لغسل بس جم ںوباک ی رات عرط یب
 ایکن لوكس آت ار لاؤتاردوا ۓوہ يرش یت دارنا د کف رض نی هزات ےک ولا

 نانعدیبشا لت ىف نایہلاو ریہ نشو رت اشبلار او حاس: زرار ىلع ف عم / ایم دلا ىلا نب وا یی )ایک

 (قہحورلا ةفاقتار ادا "هه: يو و یلع ولصااركذ یت دلا لا نب ا

 ہت میٹ یم تابيد کیا بير قس هرونمدبب دم جر نع ہللا یر راف ذولا ترضحروا

 ہکں ویک ؟ ٤ے اعذب نولو زانج وكل وكول هم كوب رطخ وت یکے و٢ تافو یکن ا بج روا
 کیا ہک س انس ےس مالسلا ہیلع ری ےن سب ہین اب لوك ايام رف ءامتن ںیہ یئ وک اپ لأ
 ضلي سارواءایآہ فاتر قی یا لمد یر قلم یکے ڑی ہزانجاریھروا یگ آت عام

 )گڑ زامن لك زانج ےک عر ٹا یر یر اقر ذولا ترضخ ےن لويضأروا ےس ییہ اسکا

 ( توري تلامسرلاتسس م۷٦ ے٭: ر۵ ۱۵ ىراففلار ذ یلاتومفصو نشراپش الار ک و / نر اتلا باک« نابح نیا

 لتنال یہ تاعقاو برا ےک ںیہ تلح لٹتاوقاو ےس تہب كرو ے ات

E۔ےک هذي زانج یو سا ےھت دارفا یکے تج سم يشترون 3 سیم  



 تایاماددم قع سس9 (ا) نیر او اشرر
 ہزانج ےندارفآدنچ ےن ایکو لانا اکی سکس یم نابايب لہ ,ےت تس كلي ےک اق لیپ زین

 آہ کہ مرچ ءےہ لائاتممالع لکا یکے وہ لوبن انا لوب ےک یو آی سک یز یم ایل ڑپ
 اھت اترا یھب نوعاط سی ہشام ز یکے یت ےہ سیم ےس رد ےک نوعاطیب ےہ یر لچ اہ ووج لک
 ے رو ےک ریا اتتا یو رخال ےک او ےن ركل اتنا ےس ناوعاط ےن مالسلاریلع مر کا ین روا

 او لاو نال فا كنز: «ةيهق عطا رکے وج تارک سی
 لیت لا «ثجس اچ انحكر ناك اجا یب ے راب ےک نأ ںیہ ےہ روم تسخر ے اندر کوہ التب سیٹ

 نا 1 لب ايرفدنلب تاجرد ےک عن ء اءرفر كر دول و اطخ یکن ا
 وبأ هللا دبع نب هللا دبع دج وهو - کیتع نب ثراحلا نب كيتع نع

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هربخأ کیتع نب رباج همع نأ هربخأ هنأ - همأ

 باب / زئانجلا باتک ہدؤاد يبأ ننس) .ديهش نوعطملا ...... تباث نب هللا دابق ةوقز ماج

 ملك یف ترا ظتف 011١ :مقر نوعاطلا يف تام نم لضف يف

 AVIN) | 0« :ٌلامغجر یر)

 ؟ے ورشط ے فرط شا ڑوج اکی ویی لايمايك
 ؟ے لومررقنع فرط کی لات لا نيت کوی لایمایک -:(۳) لاوس
 ؛لماعمایکی ناک یوی ںا م فرص - : دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 ہدشررقمےس فرط یکی اھت دلا بس كت آ ای ےہ یہرآ اي یک [ل يتوج تابرب یک نددہب
 رثي ےس سا يي ےس ےن آل وقاد نانا تدبا ؛ ےہ سیراب زن یوکے مكس لأ«

 ۔ےہ توم بت اقو اب ےس أ ےگ لا چات

 لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم هللا بتک : نره لمر هغ للا لتا

 ملسم حيحص) .ءاملا ىلع هشرعو :لاق ءةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا

 ۷ قر اعر الع هلل یلص سرو مآ اخ ناب



 تايئامي وقع ےس مے( ا) نیا لاداشرا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 ٦۷٥( :مقررلقب ءيش لک باب/ ملسم حيحص) .سیکلاو زجعلا ىتح ءردقب ءيش لك :ملسو
 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 هلمعو هلجأ نم :سمخ نم هقلخ نم ِدبع لك ىلإ غرف لجوزع هللا نإ :ملسو
 :مقر ه 4/5 ءادردلا يبأ ثيدح / راصنألا دنسم دمحأ هاورر .هقزرو هرثأو هعجضمو

 ملك ی اھت او تف علاسرلا ۲

 :alye | FA) ید )

 انہکارب کت می ارب ےنوہ ناصتقن
 ا: آیت فالخے ریما اپ ےات اج وہ ناصتخفی بج ترم تن -:(0) لاوس

 اهيل نبك بوكت س تک ےہ لاوس وے اوہ ایا ےس یت راہ ہک یہ تک ولا لے

 یراہتتکں یہ قي دبل ریو ےل ہن لونج« اھچا ای داماد اھچا روگ یک تہب عر یا ؟ےہ
 ؟ لیا ےہ تسردانہکح رطل ےہ بارق یب ت مق

 یکی دا ےب ان ال پ ناب ز تاما -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 مان کیری زقنر وا لصف ےک یلاھتدڈلا ہد لب ؛ےہ شب كلا لوكات سة كل ویک: ےہ تاب

 لاتا کیا فد اشر ےن ملس ہیلع نوا یک رک ندع سین انکا ھچ ارب وكس اذپل؛ےہ

 یش)“رھدلا انآ” كل الام ؛ے ات انا زیا ےک رہ کا تام ز یو آكل یہ تامرف

 ے اب روہ س اینو اب اھا یو ج نیں سیم تر دق ہضبتے ر یم بس ند تار( لوم نام
 روا« ےس ايان ر یارب لکت ےک یف یت لیا ںی ےک سا ءےہ ا رو سمكس یب یل اھت ا هد

 د ساپ لال کپ ناب ز تاب یاد یل داےب ییا
 [ه4 :تیآ ءرح ,فارعألار 4 رمالاو ُقْلَحْلا هَل الآ :اىلاعت هللا لاق

 (۸ :مقر ملسم حيحص) .هريخ ردقلاب نمؤتو :ىلاعت لاقو



 تایناھیا دا يي ل بلل )نیا لاداشرا
 کرابت هللا نأ :هانعمو ءردقلا تابثإ قحلا لهأ بهذم نأ ملعاو

 هدنع ةمولعم تاقوأ يف عقتس اهنأ هناحبس ملعو مدقلا يف ءايشألا ردق ئلاعتو

 اهردق ام بسح ىلع عقت يهف ةصوصخم تافص ىلعو ءىلاعتو هناحبس

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۸۰ :ص ملسم حيحص حرش جاهنملا) .ىلاعتو هناحبس

 ءيش يسفن يف عقو :هل تلقف بعك نب يبأ تيتأ :لاق يمليدلا نبا نع

 لهأ بذع هللا نأ ول :لاق يبلق نم هبهذي نأ هللا لعل ءيشب ينثدحف ردقلا نم

 هتمحر تناك مهمحر ولو مهل ملاظ ريغ وهو مهبذع هضرأ لهأو هتاوامس

 کنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف اًبهذ دحأ لثم تقفنأ ولو .مهلامعأ نم مهل اًريخ

 مل كاطخأ ام نأو كئطخُيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتو ردقلاب نمؤت یتح

 هللا دبع تين مث :لاق .رانلا تلخدل اذه ريغ ىلع تم ولو ءكبيصيل نكي

 .کلذ لثم لاقف ناميلا نب ةفيذح تبتأ مث :لاق .كلذ لغم لاقف دوعسم نب

 لدم ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع يثدحف تباث نب ديز تينأ مث :لاق

 (توريب رکفلا راد ٦۹۹ :مقر ۸۸۰ :ص ردقلا يف باب / ةنسلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .كلذ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ةبيخ ای مكدحأ نلوقي الف !رهدلا ةبيخ اي :لوقي ءمدآ نبا ينيذؤي :لجوزع هللا لاق

 ظافلألا باتك ؛ملسم حیحص) .امهتضبق تئش اذإف هراهنو هليل بلقأ رهدلا انأ ينإف !رهدلا

 ملك ىلاعترثلاو تف میلودل راکفألا تيب ٢-۲٢٣٤ :مقر رهدلا بس نع يھنلا باب / اهريغو بدألا نم

 APY) | 0س: لانجري د)

 اىدنبي كدت یری م السلا يل رکا ین لج ؟ےہ بلطم یک تنس -:(۵) لاوس
 ؟ے تنس ووايد م اجا ےن پ آراب اى ای ؟ےہ تنس یاو فرص يك جسد ےہ رف ےس



 تایناماددم ا م سل سس (ا) نیر لا شرر

 ےس یدنباپ م السلا یلعپ آل -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رہ ب سج كل ےہ هك م مس قلو و لانس ديكو ےن پ آپ ذك ےک شاہ ہر ےتامرف

 رکا نايل ؛اكوم رانك و ہیرو ےہ اچ ل ان ڑوھچک ا دذعالب روا ےس اپ نرکل يوكن الس
 سد اشرا ديكو لوك ےن رک ےک سدا ايكر امج 1 ملي يلعشلا یک ترضخ 1

 لوك و وركن روا رتب ةقولرك تل ےس لاش لبي هك مریخ نو و نکیل ےہ وق تنس »و اہ
 ا

 ةعامجلاك ةيهاركو ةئاسإ بجوي اهك رتو ءىدهلا ةنس :ناعون ةنسلاو

 ريسك «کلذ بجوي ال اهكرتو :دئاوزلا ةنسو .اهوحنو ةماقإلاو ناذألاو

 .هدوعقو همايقو هسابل يف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 هيلع بظاو ام ةنسلا نأ فیعضلا دبعلل رهظ يذلاو :رحبلا يف لاق مث

 ةنسلا ليلد يهف ءكرتلا عم ال تناك نإ نکل ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 تنرتقا نإو «ةدكؤملا ريغ ليلد يهف انايحأ كرتلا عم تناك نإو .ةدكؤملا

 ةالصلا باتك / يماشلا عم راتخملا ردلا) .بوجولا ليلد يهف هلعفي مل نم ىلع راكنإلاب

 ملك یل اھت او تقف يركز ۲٢۱-۸

(aN | ork) 

 ہیلع لا لس قل ت رطح نينا متان سیمایتد سا یک یکایک )٦(:- لاوس

 نيل لب A داع تیر شک
 aa ا ر ایکل ير یکںا ول ںی عروض رگ ؟ںیہ یوم غوسضم

 ؟ لأي ے اتع اپ تاچ و اے رک ل تی رش كى سود

 ے او لکا باوج اک ل اوس س -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 تایناھیا ددماع يبس ے_غ_ے_ٌٌٌٗٗیا) یم ادغ
 اکت ابن وا « لن یہ روضم ينقي شم ارق ليي عب ےک شعب یک ملی یلعللا یکم رکا یک

 اوم نيم ا اکم السلا يلع پروا ۔ےہ 9 ۰ پے سل ف رصروا فرص رام

 روا یگ کپ آف رم امر لبي تای اک ا بركس لد یکت اب سا دوخ ے ایہ

 ْمُكيَلَع تمم مك محل تلمح مرا :ايكايارف آی ی یکم یکن آر
 2 - دانيا نس سن آیس ) ٣ :ةدهمل اند مالْسإلا ْمُکَل ُتْيِضَرَو ٌىِتَمْعِن

 فرص ےس رابتطا ےک نيد ےس مت لی روا یورک اج ہد یک یف رکا طع لب” نوچ روا یورک

 ییا تءار لولو والعكس مالسإ ہک یئوہ عم او تاب يب لكأإب ےس سا ےن (اوہ یار ےس مالسا

 4مالَسإلا هللا دنع نیلا قا :ایارف حر یا ۔اتکس نم لبس اک تحررو ی ووش
 لي تیبآی یر سودروا( ےہ یب مالسا فرص ليد ےک شا وت بہم یک ) [۱۹ :نارمع لا)

 مالسإ وج ینی) [۸۰ :نارمع لاړ (ُهنم لبق نلف انی مالّسلاَرْيَ غبي نموا: يار

 ( ے لكل وقل باقدو سمر ظا یک لیوا وف اکے کرایقخاوکن یب دروا یک ھو الع ےک

 هعسو امل اًیح یسوم ناک ول” :<داشرااكملوريطرثلا یم رکا ل وسر ریس

 تایحاب م السلا و لصلاہیلعو يبن ىلع یوم ترضح نرس فلان آر گا ی ) “يعاب الإ

 (اتنور اج لوك والعكس کوری یگ "ريم ىو أ وے وم اہ رف فیت

 رور ی یز آج ءےے ىتو فرصروا فرص ةنسار اکت اکے هديقك خچر يي شرغلا

 0 کتت ممایقر وا ء ے ال فار شتر كك مک عش یلص ق ئی رت ت اوو چوم تا ایک

 تج روج ما یا یھب وکر وا هج انک اپ سین تان کرہ سیم ظا کرام الاد ےک تجب رش ردا

 0 وہ ںی اسا۔ےہ لكل وبقت ل باق گرہ زكرب دووم ضااعمروا م اتر روط 2 او ےریم اص ا

 تراسل تنكر روض فواوج ۔ے طاف طف روا ے 3 س اجوہربارب بہ اقروا 3

 اه ریسرچ تساروو قي تیار صب ںیہ لير ےس ار جو2 وارکل يس ايري سج ںیہ ناب مز

 رکےن ملے یلعحلیوا یلص عصب رن اع رور ےک ےس یب کیادد ے الاد هاب کک تنج

 ۔ ےہ اچانوہ کہ غ یکبار ہر ذ لش سا ےہ مز لانھکر ہری وكن املس ء ۓال فیر



 تايئاميإ و اقع - ..ے_ِ 700 الاداشرا

 ییَمُعِ ْمُكْيَلَع ژُمَمْکََو كيد مُکَل ْتْلَمْكا مولا :ٰیلاعت هللا لاق

 ٣ :ةدئاملا] ايد مالَسإلا ُمُكَل ُثيِضَرَو
 [۱۹ :نارمع لآ] ماسالا هللا دنع َنْیدلا نإ :ٰیلاعت لاقو

 [۸۰ :نارمع لا] نم َلَبقُي نلف اید مالَسإلا َرْيَغ غبي نمو :ىلاعت لاقو

 ئسوم ناك ول :ملسو هيلع هّللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع
 ملی اھت او تف (۱۷۷/۳۰ حيباصملا ةاكشم) .يعابتا الإ هعسو ام اًيح

(AVIN | olk) 

 فر یول نامی ا ےس ےک “كلود کیپ وکم یر کن آ 2

 ؟ ا باك آ
 ےراہ لايو ورا ریا کاہک یف یی یا ےن ییا -:(2) لاوس

 کا آر س تا خيا یوی تنو اروا اكل ود کیمپ س ےس اے زیب وج سم ھتاپ

 ےن رہ شک یب لاوس ل کا آہ ہک اھت مولعم توك وشروا یکے وہ ےس اب

 سا “كلود کن چ یک حج اہ ےراہمت وفي وردي کے اهله وج دوج واب ےک ےن وہ مولعم

 ؟سا کے آفر ناميإ ےک لأ تجيك

 آر قر جول ناچ ذل أ بج -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 نیکی تہب ہی اک ود كيتي سا ٹن یکے ایل ت اب کی تنگی لا یب طاس ےک كأي

 ےرک ون قب اذيل ؛ ےہ مزال یک راكد دبتروا ےہ مزال ی امی دب تپ لأ اذپل؛ےہ ظل
 لمس رک ب ساتما یکع رط سا هدم روا ءےگام ىلاعم رب مرج ا ےس ملت دا دو
 ى لوكس كاي ن آر قے اب راجاراتأر وا ے ب ديت ہصخ کے تاب بیج ۔ے كب انا

 اىرول ےس يلدا ب كرر طرب وكن یم مرہ اختو كرات ءانكسك وار او كرب ےسا نمو

 ۔ نا 1, لبر وفك رم

 [+ه :تيآ ءزج هةبوتل] نو ءرهتست متنک هلوسرو ہلا هللابآ لق :ىلاعت هللا لاق
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 يف عساتلا بابلا / ريسلا باتك ہقیدنھلا ٰیواتفلا) .رفك ع رشلا ماكحأب ءازهتسالا

 (ايركز ميدق ۲۸۳۱۲ خلا رفكلا نيقلتب قلعتي ام اهنم «عاونأ رفكلا تابجوم :بلطم «نيدترملا ماكحأ

 ةنازخلا يفو .نآرقلا نم ةيآب رخست وأ نآرقلا نم ةيآ لجرلا ركنأ اذإ

 :بلطم «نيدترملا ماكحأ يف عساتلا بابلا / ريسلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .رفك دقف باع وأ

 رشاعلا لصفلا / نيدترملا ماكحأ باتك ہةیناحراتاتلا ٰیواتفلا ءايركز ميدق ۲٦٦/٢ عاونأ رفکلا تابحوم

 باتك ءرهنألا عمجم + ةيدنهلا شماه ىلع ةيزازب 2٠١ 51/5 :مقر ۳٠١/۷ نآرقلاب قلعتي اميف

 (دنبوید ةمألا هيقف ةبتكم ١١۷/٢ راكذألاو نآرقلا يف ثلاثلا / عاونأ رفکلا ظافلأ نإ :داهحلاو ريسلا

 ءٌرفك اهب ةناهتسالاو ءرفك ةيصعملا لالحتساو ءرفک صوصنلا درو

 دئاقعلا حرش) .بيذكتلا تارامأ نم كلذ نأل ؛رفك ةعيرشلا ىلع ءازهتسالاو

 (دنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ٥٦١-۱٦۷ خلا رفک صوصنلا در ثحبم / ةيفسنلا

 حاكنلا ديدجتب رمؤي هلئاق نإف «فالنخا اًرفك هنوك يف ناك امو

 ماكحأ باتك ہةیناخراتاتلا ئواتفلا) .طايتحالا قيرطب كلذ نع عوجرلاو ةبوتلابو

 (ايركز ٠١ 435 :مقر ۲۸٤/۷ لوألا لصفلا / نيدترملا

 نإف هتأرما هنم تناب لجرلا دترا اذإ :لاق محازم نب كاحضلا نع
aa 5 1 011  

 می اھت او تف ۲۸۳٣( :مقر ۲۹۷/۲ هننس يف روصنم نب ديعس ہاور) .بطاخ وهف ملسأ

 (ھ۱۲۳/۱۷۱۸ / ما:ٌٛار یی د)
 كا ےہ

 هه ٠»

 سولي نان

 ؟ ںی اپ ے تسرد نر اتار ظنروا ؟ے اسی نار ظا -:(۸)لاوس

 داشرا ےن ملی یلع لا لش رك یخ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےب طب ےک ےن ر تاران پ اروا( ے نشر انکل ظل )-“ ٌقَح ُنْيَعْلا” :کے ايار

 ثوم ںیم ےن راجا ظني رط یھگوچ کیا فذ خا موفي ےن ءاماع ت ارح ےس سا ۔ںیہ تس

 ۔ے قحاب یرات أرظنر یار ےک ی ا ومن شرهم آی کل فام لوط یک یم ی ارواوم



 تایناماددئا عم سس سس ےس )نیٹ لاواشرب

 پ آکا تی تورط اک قر م لارو ىف دعا نرس یس ان الو“ م الس الات ت رطح ےس ا
 روا: ےتامرف درک لا عل عمیق اف کرو جرم کیا ترم رکےن کرم ا۱ لاو لٹ

 یر سٹیج مرا اروا۔ےت تسر ک کچ نگ ےس رب وا ندب ےک لأ ىل وم فر اتار تیک رر لپ

 اتبر تاج ثا اکر نے ےن رکوکل إلين درس ےھت ند معا ن الجوکن آر کر یب رط
 اراک أ لیت ل ضفإر وا ۔ے ات اجایکل یب ك ےک ےن ر اتار ظن یک ب ا ںاہیب ے رام ۔اھت

 ےک كيبكل ومب ص لن ے اوہ نوک كنس ۓوب لس هر تاقوآ اسب ۔ےہ اتوہرہاظ ثا

 وكلم سو وے ر اار ظنرکہر موو دص چ ت ی وکر کا ضرغلا_ اہ آرتین ینا ای یہ

 (م۳۱ظع+یلآرت عم اب کیا لکا ٣۵ هاه دو یوا ١) لاب خ رم

 نب لهس ةعيبر نب رماع ىأر :لاق هنأ فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع
 ينأف «ءلهسب طبلف :لاق ٍةَأّبَحُم دلج الو مويلاك تیأر ام :لاقف لستغی فینح

 نب لهس يف كل له اهّللا لوسر اي :ليقف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نب ٌرماع مھتن :اولاق ؟اًدحأ هل نومهتت له :لاقف ءهسأر عفري ام هّللاو ؟فینح

 :لاقو ءهيلع طَيَعَتف اًرماع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اعدف :لاق «ةعيبر

 هيديو ههجو رماع لسغف «هل لستغا ءَتْكَّرَب الأ ؟هاخأ مكدحأ لعقي مالع

 حارف هيلع بص مث ءح دق يف هرازإ ةلخادو هيلجر فارطأو هيتبكرو هيقفرمو
 ء۲۷ ۰۸ :مقر نيعلا نم ءوضولا / عماحلا باتک «كلام أطوم) .سأب هب سيل سانلا عم لهس

 (۳۹۰ يناثلا لصفلا / يقرلاو بطلا باتك ءحیباصملا ةاكشم

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ہدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع
 هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ناكو . دیس تاملک عزفلا نم مھملعی ناك

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هيلع هقلعأف هبتك لقعي مل نمو «هينب نم لقع نم نهملعي
 (۳۸۹۳ :مقر ه 47/7 يقرلا فيك باب / بطلا

 :دوهجملا لذب يف يروفنراهسلا دمحأ ليلخ خيشلا ثدحملا مامإلا لاق
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 / بطلا باتك ہدوھجملا لذبر .اهقيلعتو یقرلاو ذيواعتلا ةباتك زاوج ىلع ليلد هيف

 (هارج مظعأ يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۳۸۹۳ :مقر تحت 77/١١" ىقرلا فيك باب

 ىلع قلعي ذيوعتلا نع رفعج ابأ تلأس :لاق بابخ نب سنوي نع
 قيلعت يف صخر نم باب / بطلا باتك ءةبيش يبأ نبال فنصملا) .هيف صخرف ؟نايبصلا

 (توريب ةبطرق راد ۲٥١۱۷ :مقر ۷٥/۱۲ ذيواعتلا

 امنإو :اولاق ,ٰیلاعت هللا ءامسأ وأ نآرقلا اهيف بتك اذإ تاذاعملاب سأب الو

 رحس هلخدي هلعلو ؟وه ام يردي الو ءبرعلا ناسل ريغب تناك اذإ ةذوعلا هركت

 سأب الف تاوعدلا نم ءيش وأ نآرقلا نم ناك ام امأو .كلذ ريغ وأ رفك وأ

 نيعلا نأل ؛نيعلا ررض عفدل ةخطبملاو عرزلا يف مجامجلا عضوب سأب ال .هب

 يماشر .راثآلاب فرع كلذ يف هرثأ رهظيو «ناويحلاو يمدآلاو لاملا بيصت قح
 ملك لیتا تف (ىجارك ٦٣ ٣ا٦ ءايركز ١٢٥/۹-٢٥٥ سبللا يف لصف / ةحابإلاو رظحلا باتك

 ( مانا ۹۷۳ | :FA ىئد)

 : : ؟ے تک یک ظل اوم یک

 ؟ے قکک یر ظہور ویڈ گی اي لیے او ےنآ یی -:(9) لاوس
 ب کک ای گز چ ینا لاب -: دعبامأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ییا یسرر کال سا “یخ معا” :ایامرف ےن مالسلاو ولا ہیلع رکا نس تراك روا
 ۔ ےک اعل کی اءد كرت ئل ےک ساروا ےس اپ انہکللاءاش ام کل دآ لے ڑی ظن زج

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 رمأ يأ قح اهتباصإ يأ قح نيعلا (هشماه يف هتحتو) مشولا نع ىهنو قح نيعلا

 ةهبش ال يهلإلا عضولا يف لاومألاو سفنألا يف هب يفنم ريثات اهل عوقولا ققحصم
 ا| e | 5 ے8 8
 ملك ىلاهت ثلا تقف ٤٤٦٤٤( :ثيدح ۳۸۱ هشماه حیاصملا ةكشم) .ىتشبروتلا هركذ اذك ءهيف

 alevi) | ہ:یئانر ی و)



 تايئاميإ ود اقع سس سس 9 0 نیا لاداشرز
 2 ٠

 اے یک اکر باي وکت روگ لم اح تقفو ےک نر گردن اج ایک

 ؟ے زيي لوكا رش لل ےک ںوتروگیلماع تنو ےک نر گن اج ایک -:(۱۰) لاوس

 لرگلماحتقو ےک نر: اچ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 دن اج ای روک ی م قرش یم ےراب سا ۔ےہ لات غزي ب لولي تدير ئل ےک
 دهس ںیہ ر رض این لولاك وے نأ ںیہ صح اکم اظ ورکر ر قم ےک یل اتا نک رگ

 یلص يبنلا لاق :لوقي هنع هللا يضر دوعسم ابأ تعمس :لاق سيق نع

 ءسانلا نم دحأ تومل نافسكني ال رمقلاو سمشلا نإ :ملسو هيلع هللا

 «يراخبلا حيحص) .اولصف اوموقف امهومعيأر اذإف ءهّللا تایآ نم ناتيآ امهنكلو

 ef) :مقر سمشلا فوسك يف ةالصلا باب / فوسكلا باتك

 ريثأت نم هنودقتعي ةيلهاجلا لهأ ناك ام لاطبإ ثيدحلا اذه يفو

 :ءاقستسالا يف يضاملا ثيدحلا يف هلوق وحن وهو «ضرألا يف بكاوكلا

 فوسکلا نأ نودقتعي ةيلهاجلا يف اوناك :يباطخلا لاق “ذك ءونب انرطم نولوقي”

 هيلع هللا یلص يبنلا ملعاف ءررض وأ توم نم ضرألا يف ريغت ثودح بجوي
 امهل سيل هلل نارخسم ناقلخ رمقلاو سمشلا نأو ءلطاب داقتعا هنأ ملسو

 فوسکلا باتك «يرابلا حتف) .امهسفنأ نع عفدلا ىلع ةردق الو امهريغ يف ناطلس

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٤١ ٠١ :مقر تحت ۰٠۳ ٥۷ سمشلا فوسک يف ةالصلا باب /

 ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ٰیلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 ةريط الو ٰیودع ال باب / مالسلا باتك ملسم حیحص) .ةريط الو ٰیودع ال :ملسو هيلع

 ملك ىلاعتدطلاو تف ۲٢٢٢( :مقر

 APY) / مس: لامر یت وذ

O ¢ O 



 تام وسر و تاعرب ++<([ؿػ٤ػػ٣(ىںں_لىٴَیاسل-ی.۵00 0107

 تام وسر و تاععرب

 انهن ںایشوخ کد یکے جو كل انا ےک زی
 مہ 3ے کبر ریہ روا ایکو ہ لانا ليم كم رام -:(۱) لاوس

 لاتا اکی سک یم کل اس سیم مکر گا کے ہ روتسد یہ لابي دامب؟ ليكي یی کی رایت ريع
 ےت و كسروا ںیہ ےتانب ےزٹپکے وے ف اديك اسك اوج لي لاس سذ ۓاجوہ
 ساخن گولراد تشر ولے ات آن د اکر یقب ج روا ء ںیہ ےک کم انتہا لوكر وا شدوا ںیہ ے ری رخ

 ؟ںیھکاپ ےہ تسرد عرش قبر طيء لب تاج ںی رکی اے ےک ےس الد روم

 مکے ازم موي کوس ںیم تديرش -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 کے انم کوس کت ت رع ے ےک هويت بلا ےہ کک ند نیب فر ےک ںوراد ےش ر ماع

 مك جن ورا * فيشر ذا ےہ لا لاح دوركاروا کک ل وا لماع ہو رکا یے مع
 زواق واف 0 ریو ےن نے زکر اد کڑی وا ےس ےن رولز ےک ہن رہاب ےس

 اپا: ع ليترك ف انم کوسوکس ںوہ نب لاما ءںوہ نیب لاو ہود الو ہ دے ايراد شر

 روا اناني نيك نس لديك ى او ےن آد عب ےک سا ٤ےک ر کے ٹیم كوكل اتنا ےک يزرع ل

 ۔ےہ ںی ومن کوک یم تدبر شاكل نجم ے لک ی ہا کک وس کیپ ان رکن رہ اظن وخ یکدیع

 ےس این د ےک ملی ہیلع یلص ی ت طح اع رو رصشداحاڑب ےس بسرپ تم لا

 ےس أن كيل لسا جايك یمنی روت لكم يق اکے ۓاسےڑپ ےس ی اھ اک رفد

 سی ملح تافو یر وضح ساک شئت سب نيب ےس ىلا حصى كوت آری بج لاس ےگ ا



 تام ورو تاعرب ح22 0

 ےڑپب کر وا ء ۓ آں یک تاعققاو کان ملأ تيك تيك لير اسر ود ریا ۔وہ اتم ہنری

 نو ےک دیعدعب ےک سا ےن لوكا ك منت ایپ یک يبن يلب یو سش اه یر اکا ےب
 ےک را ےس کے ومر تعض یو لوك كا ذيل وم ايانم مث

 نك اهلغإ كد ےک ديرو اناني تے کے بد كل اقا ےک یکن اج ؛ ےہ كلا تاب ان

 بص ند ےک ديعروا نس اجانب ےس ل وتاب یبا ںیہ سیٹ O EC طق

 ۔ ےس اچ ان کراہت ا کت شاٹ روا یوخ ت حسو

 يعن ةبيبح مأ ئنأ امل :تلاق اهنع هللا يضر ةملس يبأ تنب بنيز نع

 ءاهيضراعو اهيعارذ هب تحسمف ةرفصب ثلاثلا مويلا يف تعد نايفس يبأ

 لحي ال :لوقي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا تعمس «ٌةينغ اذه نع تنك :تلاقو

 حت اهنإف ؛جوز ىلع الإ ثالث قوف ّدجت نأ رخآلا مويلاو للاب نمؤت ةءأرمال

 يف هميرحتو ةافولا ةدع يف دادحإلا بوجو باب / ملسم حیحص) .اًرشعو ٍرهشأ ةعبرأ هيلع

 ١( 5/5 :مقر ٦۸۷/۱ مايأ ةثالث الإ كلذ ريغ

 يبنلا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةملس مأ نع

 «بايثلا نم رفصعملا سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 / قالطلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .لحتکت الو بضتخت الو يلحلا الو ةقشمملا الو

 ٣١٥٥( :مقر ۸۰ 4/7 يراخبلا حيحص ء٣۲۳۰ ٤ :مقر ۳۱٣/۱ اهتدع يف ةدتعملا هبنتجت اميق باب

 ليلدب اهب لخدو ءحیحص حاكنب ةحوكنم ةمأ ولو ةملسم ةفلكم دحت
 .حاكنلا تاوف ٰیلع فساتلل اًراهظإ ...... توم وأ تب ةدتعم تناك اذإ :هلوق

 ولو ءنھدلاو ءبیطلاو نانسألا قيضب طاشتما وأ ريرح وأ يلحب ةنيزلا كرعب

 عوبصمو رفعزملاو رفصعملا سبلو ِءانحلاو لحکلاو «صلاخ ٍتيزك بيطالب
 - تاروظحملا حيبت تارورضلا ذإ ءعيمجلل عجار ءرذعب الإ سرو وأ ٍةّرغمب

 حتف ءهقح ةنیزلا نأل ؛اهعنم جوزللو .طقف مايأ ةئالث ةبارق ىلع دادحلا حابيو



 تادوسرو تلاعب ےس )نیا اداشرا

 اهلو ةثالث ةبارق ىلع دحت نأ تدارأ ول اهنأ يغبنيو :حتفلا ةرابع (راتخملا ردلا)

 اذإ اهك رت ىلع اهبرضي نأ هل ناك ىتح ءہقح ةنيزلا نأل ؛اهعنمي نأ هل جوز

 راتحملا درر .هقح توفي هبو ءبجاو ال اهل حابم دادحلا اذهو ءاهديري وهو تعنتما

 ملك ی اھت او تف (ايركز ۲۱۷/۰-۲۲۰ دادحلا يف لصف / قالطلا باتک ءراتخملا ردلا عم

(AIF / ¥: ols) 

 ان رکتوکد یکءا آر عب كدر اےک لاش ا
 بس ںاہی ےک ایپ ج اروا ایکو م ل اقنااک ی واو یرامہ لك وراس -:(۱۳) لاوس

 سا کں یہ ےک ب حاص ایہ ہکب ج ؟ لاي اوم تاج اناعكه دایک تم تسود لك ویت اهب ناك
 ؟ ل ل

 وک مے لوم ںیم ىف توگو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نوم ر ورش شاک عرب كو ريو چے رک وہ یھب ٹوکت يبن ل توحد کیا پا: نوم یت ظبي

 ۔ےہ ںیہ ارش یم سأرواممامتجااکت ود کیر طی اا پاب
 رورسلا يف عرش هنأل ؛تيملا لهأ نم ماعطلا نم ةفايضلا ذاختا هركيو

 «ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .ةحبقتسم ةعدب يهو ءرورشلا يف ال

 باب ليبق / ةالصلا باتك «ريدقلا حتف ءايركز ۱۳۸۱۳ تیملا لهأ نم ةفايضلا ةهارك يف :بلطم

 ملك یل اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱٥١/١ ديهشلا

 aI) | سا: لانج ین )

 انرکتافرپ ےناھکروا انڈر واچ رپ لاا
 روك غش اساناھکروا ؟ےاسیکا نھ ڑی ہر یغوانچ رب لافتا كس یت -:(۱۳) لاوس

 ؟ےایکا ی رتن

 ےن ںوگولوج « ںیہ تاعدب بس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 تام ورد تاعرب سس 2# 0۷

 یئوکی ياء لكل وناھک اخر تروا ےہ تیصوصت کے قلد یب ہت« یف ھڑلپروطےپا

 ۔ ےس اچانک مارتلا یر خا اوج نركب ا ےن لایا پا: ے سئس باخ ںیم تدير ثبت
 (رنبول دري واچ بتلك ۶٣۳٦ء۱ لزاونلا باک )

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اذإ باب / حلصلا باتك «يراخبلا حیحص) .ڈر وهف هيف سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم

 باب / ةيضقألا باتك ءملسم حيحص ء۹۷٦۲ :مقر ۳۷۱۱۱ دودرم حلصلاف روح حلص لع اوحلطصا

 باب / ةنسلا باتک ءدؤاد يبأ ننس ء۱۷۱۸ :مقر ۷۷/۲ رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن

 ٥٤٠٤( :مقر 1۳١/۲ ةنسلا موزل يف

 ئواتف) .ةعدب ماعطلا ىلع نورفاكلاو صالخإلاو ةحتافلا ة ءارق

 (ىجبارك ةعاشإلا راد ۱۱٦/١ ةعدبلاو ةنسلاب قلعتي ام / هيميحر ٰیواتف :هلاوحب يدنقرمس

 ولع يف مهل عفن مهنع مهتقدصو تاومألل ءايحألا ءاعد نأ اهنمو

 ةنسلا لهأ دنع كلذ يف لصألاو :يونوقلا لاق - لاق نأ ىلإ - تالاحلا

 وأ اًجحوأ اًموص وأ ًةالص ہریغل هلمع باوث لعجی نأ ناسنإلل نأ ةعامجلاو
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲-۲۲٠ 4 يراقلا يلع الملل ربكألا هقفلا حرش) .اهريغ وأ ًةقدص

 ملك لیت رشاد اف
 (را۲۴۱۷۱۷۲۵ / ۲ار و )

 انہ و ےگ اک ں وتسووروا ان انمے ڈر
 نیب ںیم انم ہن ےڈ تر ہدعاجت اب ركاروا ؟ے ایک ازم ےڈھھتب -:(17) لاوس

 ؟ے اسيبك رک ل 02001 ًارادتشرو باچاد تسور

 پس 7 -: دعب امأ اًیلصمواذماح باوجلا

 ںوریغوج لکا یا لوك كل ےک لون ارسم پا :ے ف آے فرط یکں واسع ںیم ںوناملسم



 تام ورد دت اع دب سم ____() نیا اداشرر

 انک تعنت اہ رقي مان ےک ےڑڈ و تمام لي ب ۔ےہ ںیہ ت سرد نانپا ےسأ ومراعش ل اخ اک
 وان املس مرہ ے ںیہ س اتم حر ط ساكو خو كيكو انر كل وصو هس ےس ںوگول ند لأ

 ؛ سوت قوم اکی يغير ہک وہ مولعم تے اہ ایک وغركاروا- ےہ اج نجيب ےس تام سر کیا
 كدتز مت قلعه اہ رر ذك قو یھکوج اكدت ىراع کک سا ؛ ےہ ع وم اکر کروا وسفر

 :ے روو کیا ںیہ ےس راج ةسو بی رے تونر وارود تس

 یداٹکروا یکر کیا یکے ںوورگ ہم یدانم ےس ادیب لایڑٹھگے لان
 یر تھک ر تى رام یب یتا ےہ قده لب ےگ ہد یے قت لجوج لوس یکی كت

 زوي ناک ہریخو ء ےل یگ لار ۵۵۰ے یگ لار همك یہ ےہ روہ یخ ہر پ سا ےہ

 رت ) شيب مول يدك كوت ہزادنا وے ابد آب یت قو اک وم ىرامب تفر فرك يقوم
 ؟ایاوگای کروا ایاککای کن یم كرتز تشك مکے تقواکب است اہل ؛ ليكى ٹوخ (ےڈ

 وأ راجفلا وأ قاسفلا وأ هريغو سابللا يف ًالثم رافکلاب هسفن هبش نم

 باتک «حيتافملا ةاقرم) .ريخلاو مثإلا يف يأ مهنم راربألا ءاحلصلاو فوصتلا لهأ

 (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۲٠٠١/۸ هيشتلا ةلئسم «يناثلا لصفلا / سابللا

 .ىراصنلاب الو دوهيلاب اوهبشت الو انريغب هبشت نم انم سیل :مالسلا هيلع لاف

 (۹۹/۲ مالسلا يف دبلا ةراشإ ةيهارك يف ءاج ام باب / بادآلاو ناذيتسالا باوبأ «يذمرتلا ننس)

 راعشلا ناك اذإو ءراعشلاو قلحلاو فلخلا يف ماع اذه :يبيطلا لاق

 (471 5 :مقر تحت ۲۳۲/۸ يبيطلا حرش) .هبشتلا يف رهظأ

 يف غتبمو ءمرحلا يف دحلم :ةثالث هللا ىلإ سانلا ضغبأ :مالسلا هيلع لاق
 ١5/7 ١١( ئرما مد لتق نم باب / تايدلا باتك «يراخبلا حيحص) .خلا ةيهاجلا ةنس مالسإلا

 حتف) .اهذيفنت وأ اهتعاشإ وأ ةيلهاجلا ةريس ءاقب ديري نم دارملا :لبق
 ملك لایت رشاد اف ٥۸۸٢( :مقر ۲۹۲/۱۲ يرابلا

 aI) /۳۷:یئ امن ر یٹ د)



 تا ہتان٤؛ يس اا اداشرا

 ؟انرکت کش ںیم سم وسال اجر واجي اک ماما
 قتاف ںی ںورھک ںی ہر یغو سم وسل اي« ںیم سو یے وکب حاص ماما -:(۱۵) لاوس

 ؟ےئ اج ایک ک ںیہ ے وہ شضاران ىزتقم ںیم اج ہنرگار وا ے ات اجاب لب ےل ےک
 و ماما ںیم لوماکےک تعرب كا -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 وكن أ وف« لوم شار اٹ تار ىرتقهوج ےس جو لك ا دوا ء نہج ىلركل یت کرش ذك
 - ےس اچ یف رک وک یکے رکن تمل ںیہ اروا ےس ايان اھم یک تستر كاتب تاك ت یی رش

 لهأ ىلإ عامتجالا یرن انك :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب ريرج نع

 يهنلا يف ءاج ام باب / زئانجلا باتك ہةحام نبا ننس) .ةحاينلا نم ماعطلا ةعنصو تيملا

 ۱٦١١( :مقر ١١5 تيملا لهأ ئلإ عامتجالا نع

 يف ال رورسلا يف عرش هنأل ؛تيملا لهأ نم ماعطلا ذاختا هركبو

 ثلاغلاو لوألا مويلا يف ماعطلا ذاختا هركيو .ةحبقتسم ةعدب يهو ءرورشلا

 لهأ نم ةفايضلا ةهارك يف بلطم «ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءيماش) .عوبسألا دعبو

 ١51/7( ريدقلا حتف ءىجارك ۲ ٤۰/۲ ءايركز ۱٤۸/۳ تيملا

 .فلسلا ىلع ةمالمو ةمذمو نعط هيف لب ؛نيدلا يف ةحلصم هيف ال

 ملی اھت او اف (ھٹریم ٥۲۹/۰ هيدومحم ٰیواتف :هلاوحب ۱۷۱ ةنسلا لهأل ةنجلا)

 2 Fe /۳۷ٰافر ىئد)

 تودے و قدا كرز

 موتر ول انركت وگو كلك ل ئاروا ںوراد شر دعب ےک ےن رنگت دع -:(ا٦)لاوس

 ؟ے ایک( اکے ماعد

 شخ توو ۔ے کرت نال تی رطب -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 انچ وکی د آے تاموسر کیا ے سا ہے ںی اپ یک ی وخ یٹوکت رعروا ے لون ے ےک

 (٣٢٢يس اف یو اف: واتس )ےک اھ



 تام سرو تءاعدي ھ۵ ےس( ل اداشرب

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهتع هللا يضر ةشئاع نع
 اذإ باب / حلصلا باتک ءيراخبلا حيحص) .ڈر وهف هيف سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم

 باب / ةيضقألا باتك ؛ملسم حيحص ء۹۷٦۲ :مقر ۳۷۱۱۱ دودرم حلصلاف روج حلص ٰیلعاوحلطصا

 باب / ةنسلا باتك «دؤاد يبأ ننس ء۱۷۱۸ :مقر ۷۷۱۲ رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن

 (1505 :مقر ٦٦٥٦۸٦ ةنسلا موزل يف

 يوونلا حرش) .تاعرتخملاو عدبلا لك در يف حيرص هنإف :يوونلا لاق
 (۷۷۱۲ رومألا تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب / ةيضقألا باتك «ملسم حیحص ىلع

 رورسلا يف عرش هنأل ؛تيملا لهأ نم ماعطلا نم ةفايضلا ذاختا هركيو

 بلطم ءةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ةحبقتسم ةعدب يهو ءرورشلا يف ال

 ملی اھت او اف (یجچارک ۲ ٤۰/۲ ءايركز ۱٤۸/۳ تيملا لها نم ةفایضلا ةهارك يف

 (ر ۱٣۷۱۸۱۰ / 0: لانجري د)

 راک يتسن ذم: ماما ےک رك وو مڑ ےس ںوتتارا

 277 0 مرو ا

 ےل او ےن آےرہاب لی ل ککے تر ر طی رپ لومي سنی -:(۱ع) لاوس

 ےس ںی مند سر وا ںیہ ےتاج ےک لوصو ےس ورا ١+ تس ںولاو ےک ڑل اپ تس لوشاراب

 ليكي و سوو رواوکن ذوم پور ۳٭۰*روا لیکو ےہ ور ۵ روا م اما ےک ر چے ور ۰

 ؟ںیہ ةس اج ۓت دوکں وماوگں ونود ئی ور لا

 تاراب ےرہاب کے بتی -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ے لال یئوک مب تعبر ش یکی وت یت اچ ے دوكل الف الف ےپ ور ا اروا ےآ

 خيارك لاب ء ںیم رک ل وصو مرے نأ قرب زاك لتمر لوكان آت اراب ےسرہاب

 - تكس ہیک ین جما تب یک ںیم ےراب سا س تاب کن ا ذے دید لوح



 تا ہتان٤:ب ےس. ادار

 یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر همع نع يشاقرلا ةرح يبأ نع

 .هنم سفن بيطب الإ ءرمإ لام لحي ال ...... :ليوط ثيدح يف ملسو هيلع هللا

 حيتافملا ةاقرم 25 هه يناثلا لصفلا «ةيراعلاو بصغلا باب / عويبلا باتک «حيباصملا ةلكشم)

 راد ةبتكم ۲۸۸۵۰ :مقر ۲۷۱۳ عويبلا باتك / ينطق رادلا ننس ہدنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ٦

 ناميإلا بعش «ميدق توريب ركفلا راد ۷۲/١ لبنح نب دمحأ مامالل دنسملا ءروفنراهس ناميإلا

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد 497 :مقر ۳۸۷/٣ ةمرحملا لاومألا نع ديلا ضبق يف باب / يقهيبلل

 «يماش) .يعرش ببس ريغب ٍدحأ لام ذخأ نيملسملا نم ٍدحأل زوجي ال

 تس لعل دا ل هي ۱۰٦/٦ ريزعتلا يف بلطم «ريزعتلا باب / دودحلا باتک

 ٤٠/١ ءايركز ٥۸/٥ ريزعتلا يف لصف ہدودحلا باتک / قئارلا رحبلا «هتئوك ۹۷ :ةداملا مقر ٦۲ زاب

 ملك یل اھت او اف (ايركز میدق ۱٦۷/٢ ریزعتلا يف لصف / دودحلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا «ءىجارك

(alr | :مه lirk) 

 ؟ے یر ورضانی در کنز آر سز ایک
 ے و رورض کر کی آر کک اوم كك یکڑٹ یم یداش كى -:(۱۸) لاوس

 ؟ے تا انرکایا ایک تم ںیہ

 مرک آر ب وسل یکداشوکیکڑل -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 سا وت ۓئاجاید ے ےک نج ٹپ ركا تدب ؛ ۓاج اھم رور ت اارذبا؛ ےہ ںیمعزالانید
 بصر ؛ ےک رہن رکا س لی ناد اج شے اہ ورک اوك روا ۔ےہ نی و لول وی

 ۔ےر کم اما اکت والخ توم
 هللا یلص هللا لوسر لاقف - ثيدح يف - يراصنألا دوعسم يبأ نع

 لضف / ةرامإلا باتك ,ملسم حيحص) .هلعاف رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد نم :ملسو هيلع
 ا هع لل 3 0:1

 مل ی اھت او ظتف ۱۸۹۳ :مقر هللا لیبس يف يزاغلاةناعإ

 :aI | FI) ین )



 تاوروتاعرب سس ےگ ادار

 مارتا کالا رعب ےک ںوزامم لف
 انبر” رعب ےکر صحزامخروار جز من ںیم ںوقالع ضنك ر تہ یل نج -:(۱۹) لاوس

 تیآیبرھچبر دا ںیہ تحب ںی و مرکب ب یر طس صير وا ء ںیہ ے وب “ةحتافلا انم لبقت

 رھیروا ںیہ تڑپ فیرشدردردا ىلا ىَلَع َولَصي مكاو هللا نا :ںیہ تڑپ
 ؟ے یلوہامد

 کیسو ماز لاک یر لیا -:دعب امأ اًیلصمواذماح باوجلا

 ارپ یب لاک امن یک کں یہ تھک کول لابو ےہ اگل ےن وم مارتا املا رپ ںاہچ ہکں ویک حس

 اروپ تترجم السكس ماما لشاکز امن کں الاح ؟ ےس اہ وم ہت لمیاف کک کب ج او ین
 (۵ ۸٥ے ات یوق )ےس اج انجي ےس لو زج کسا ٢ے مالي الام مارتا ےہ اتاچو+ہ

 مل اذإ عرشلا ْنأل :راتحملا در يفو (راتخملا ردلا) نييعتلا هركيو

 نم هيف امل :هلوقب ةيادهلا يف هللعو «نيعي نأ هل هرك هيلع اًريسيت اًئيش هيلع نيعي
 (ايركز ۲٥٢٠٢ ...... نيع ةنس نوكت ةنسلا بلطم / راتحملا درر .ليضفتلا ماهيإو يقابلا رجه

 راتحملا درر .لوألا ردصلا يف نكي مل ام مازتلال فلكتي نأ يغبني الو

 (ايركز ۲

 حرش حرش ةياعسلا) .ةهاركلا دح ىلإ هغلبي بودنم رمأ ىلع رارصإلا نإ

a 1 

 ملا یکاھت او اف ۲٥٢/٢( ةياقولا

ds)ھ ۱٣٣۷۳ | ۴۳ئ ضجر ) 

 نكذب سعت اوك ويك ارعب ےک یش ےس
 رپ نوع اوك ويا حب ےک نی ذب یک اف جس زان یک جٹ وار صع -:(0) لاوس

 ؟ےاہک نک

 نوع ول ں ویاگنأ رپ ےک تاج -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 تام سرو تءاعدي ھ۸ (1) نک سلاداشرإ

 ۔ےاہ اھ: تنس ای ییردرضے الہ ار ذك كاسر ظن تاور یک اک

 لمع وهف نينيعلا ىلع اهعضوو كلذ دنع نيماهبإلا ليبقت امأو :دافتسملا

 لعف نمف اذه ىلع ديزي ال :فلسلا ضعب نع ٌلوقنم دمرلا نع امھئافشتسال
 ۱۸۰ :ص ربكألا هقفلا حرش) .اهك رت يغبني ءةعدب وهف ةبوثملاو ةبرقلا هجو ىلع اذه

 (يلهد يئابتجم ةبتکم

 لوسر نع ىقتلملا قحلا فالخ ئلع ثدحأ ام :ةعدبلا :ينمشلا لاق

 ءناسحتساو ةهبش عونب لاح وأ لمع وأ ملع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةعدبلا :بلطم ءةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءيماش) .اًميقتسم اًطارصو اًميوق انید لعجو

 (رصم ۲ 4 ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح ءايركز ۲۹۹۱۲ ماسقأ ةسمح

 باصأ دقف ةصخرلاب لمعي ملو اًمزع هلعجو بودنم رمأ ىلع رصأ نم
 بانك «حيتافملا ةاقرم) .ركنم وأ ةعدب ىلع ٌرصأ نم فيكف «لالضإلا نم ناطيشلا هنم

 می اھت او اف (توريب ةيملعلا بتکلا راد 4 45 :مقر تحت ۲٦٠٢ دهشتلا دنع ءاعدلا باب / ةالصلا

 (ھ ۱۲٣۱/۱۰۷۲۸ / سس لاسر یت و)

 ميس اروا ن ی ن و كس زورو”

 ؟ے ايكت لیضف کے زور ےک ندی اروا ؟ے دارا یکے زورو” -:(01) لاوس

 روا لویر ای لکا ر“ زورو” -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لوران زپرگناروا۔ے اتاجایانم ند لیپ ےک راہب مو موج ےہ راہ وج مك د کیا اكل ونناربما

 روا نا ا شاور ےس ٹیپ دعت اتڑپ داك “زور ول وک رام م۳۳ ای م۳۱ ار ومس دايننا ےک

 لوكس مالسإ كرار وت سال ناک: ںیہ ےت انم ںایشوخ یھب آن د سا ںیم کت امص نکلے سا
 لاس لابو وال فير شنو رومی دو رک رف ترا بج م السلا ہیلع مکا یب ۔ےہ ںیہ نعت

 ےک نا ءامت' كاجربم نارسودروا زور دن یہ ےن کیا سیم نأ« ےتاج ۓانمر اب وتو ووج سیم



 تاوسوٹاعاپ ےس س2 ۵۰یکباداشرر

 ے ديك وود ےک “الاي روا عفلادیع ےک راهب ےن ملے ہیلع وا لص آسیب ےن رب

 ےئل ےک نارلسم یروا ےہ راہ یت یئالسا رمی کیا ورو” کے ی ہصالخ۔ ۓامرفررمقمرپ روط
 ۔ے لیک تزاجا کے انم یقوخ ند سا

 میک ںویک؛ے دارم زور کا یو ر ۹ یف رکے زورو” ا ہک ےھت نب یٹوکروا

 ےل ےک لاس لگ اروا لہ ورك ےہ تليضف یک ا روا ےہ بق تدبر شو زوراکفرع
 سقت ودار وت ےک زورو ناک سا ۔ے اب ہرافک

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر مق هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع
 بعلن انك :اولاق ؟نامویلا ناذه ام :لاقف ءامهيف نوبعلي ناموي مهلو ةنيدملا

 مكلبأ دق هللا نإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «ةيلهاجلا يف امهيف

 مامإل دنسملا ء١۱۱۳ دؤاد يبأ ننس) .رطفلا مويو ىحضألا موي :امهنم اًريخ امهب

 ١7٠١5( لبنح نب دمحأ

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ةرهشلا سبل يف باب / سابللا باتك ءدؤاد يبأ ننس) .مهنم وهف موقب هبشت نم :ملسو

 01١( 5 :مقر ۱۲۳/۹ لبنح نب دمحأ مامالال دنسملا ء٤٤۰٦ :مقر 7۲

 نيمويلا نيذه مساب ايادهلا يأ “ناجرھملاو زورينلا” مساب ءاطعألاو
 عم راتحملا ردل) .خلا ...... رفكي نوکر شملا مظعي امك هميظعت دصق نإو ءمارح

 ملك یل اھت او اف ۲۲۸/٦( قئاقحلا نييبت ٤/٦ ۷١ يماشلا

 YIL) / ۳۵:ٰئافر یی د)

 انھڑب ہم فو جل اڈاٹول ی رخ ساخن لت
 اال ال” عوج ےل اڈوکے ول یر آے نس اي ںیم ےنا سش -:(۲۴) لاوس

 ؟ے ایکت يثيح قرش یکے نیک للا لوسرھشٹا



 ٌٗتام ورو تاعرب تاسٛٗہٛہ؟ٗہھٗھٗننسسردسشیایایوتٹرسٹتفٹکرو ااش

 انھڑب ےک فو ے ابتو ىرخ 1 -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 بج بلا ؛ے تاب یکی فو آے انكر کو اکہ للا لما لک ب ؛ےہ لاب تسب ان ےس ليك

 لتا : نے اج نصاب امو یلاودحب ےک و شو روا تراش کو ليلك اب ےک کل س

 ۔“نیرھطتملا نم ينلعجاو نیباوتلا نم ينلعجا

 لوسر لاق :هنع هللا يضر رمع نع ليوط ثیدح يف رماع نب ةبقع نع
 مث ءوضولا غبسيف وأ غلبيف ًاضوتي دحأ نم مكنم ام :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 باوبأ هل تحتف الإ ءہلوسرو هدبع اًدمحم نأو ههّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقی
 بحتسملا ركذلا باب / ةراهطلا باتك «ملسم حیحص) .ءاش اهيأ نم لخدي ءةینامثلا ةنجلا

 (؟15 4 :مقر ءوضولا بقع

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 ال ہدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق مث ءوضولا نسحأف اضوت نم :ملسو

 ءنیباوتلا نم ينلعجا مهلا هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هل كيرش

 اهيأ نم لخدي ءةنجلا نم باوبأ ةينامث هل تحت «نيرهطتملا نم ينلعجاو

 (ه :مقر ءوضولا دعب لاقي ام باب / ةراهطلا باوبأ «يذمرتلا ننس) .ءاش

 لاح هتهاركلف سانلا مالك امأ ءاقلطم مالكب ملكتي ال نأ بحتسیو

 در) .لاحوألاو راذقألا لحمو لمعتسملا بصم يف هنألف ءاعدلا امأو ءفشكلا
 را 9

 ملك ٰی اھت او ظتف (ىحجارك ۱ ءايركز ۲۹۱۱۱ لسغلا ننس :بلطم / ةراهطلا باتک ءراتحملا

 aleve) / مس لامر یٹد)

 (٭]



 یا "ا 7 تام
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 فير تك ث يبرم فوض
 ؟ لإ تل ےک ف ی دم لفض -:(۲۳) لاوس

 تامارا ت يياور لأ ثم رعفجض - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۶۶+090 لكن« ںوہہدارفاے كا سیم لو ار ےک نے

 ےہ لوف يوميا لولوار كس برطںا تيياوروج ولوم لقرار رف ناو یکن

 یکث ی دع لوصأ تاليصفتل یم داب سا ۔ےہ اتاج 1 اک وہ فوضوي لأ رب جيد

 - لو دوجوم ل لولاك

 دقفب نسحلا ةفص عمجي مل ام وه اًحالطصاو «يوقلا دض ةغل فيعضلا

 (دنبوید داحتالا ةبتكم ٦٦ :ص ثيدحلا حلطصم ريسيت) .هطورش نم طرش

 دقفب ولو نسحلا وأ حيحصلا طورش عمتجي مل ام وهو :فيعضلا

 يف طقس وأ ةفلاخملاب ولو ءيوارلا يف نعطلا ىلإ عجري امم دحاو طرش

 فيرعتف ...... نسحلا نسحو حيحصلا ةحص توافتك هفعض توافتيو دنسلا
 للعم ريغ دنسلا لصتم طبضلا فيفخ لدع لقني دحاولا ربخ هتاذل نسحلا

 «يراقلا يلعالمل حرشلا حرش) .نسح الو حيحصب سيل ام فيعضلا مث ذاش الو

 ملكا یا ثلا د یف (دنبوید ۳۳ :ص ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزت :ةلاوحب

 (ھ۱۳۲۹۰۹/ ۲:ا و )



 ا ا اا

 ےک“ ںیہ ٹراو ےک اینا ءھام”: ثیب دص
 ؟ےہ دارم ملت نوک ۱ ۲

 ءءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ” کے دراو لم فل شهي دع )۲٢(:- لاوس

 ے ءاینآء الع ) “ملعلا اوثرو امنإ ءاّمهرد الو اًرانيد اوٹروی مل ءايبنألا نإ

 لیپ يدر كتر اني دو مرو لم تغارو یٹپا ےن مالسلاو و واصلا مب ایر وا ءںیہ ثراو
 روا ؟ے دار مع اسس نوکےس مک اا ہکے یم لاوس و( ے ا ثوم ںیم تارو میپ ؛اڑوھچ
 ؟ سکا ےہ یقادصم اکم علا ود ےاتاجایاھڑپ هيج لبي ہیغید اد

 يت لابس نايك ثيدع -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 جے ےس مولع ینہ د نأ لیکس أ ںیہ ترا ےک ملل ماركو الع ت ارح کے س عناد تاب
 دهس ارم مولع یویند ےس یک ا٤ ۓامرفاطعوکم السلا م ینا ےن ىلاغتو کراتا

 ہا گا چپ ول بج ےس ہہجودشلا مرکی تسرح انيس نس ومار یمآ عئارفیلغچ لانج

 ب املس اركب طا5 من ) “ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط” :ییونواشرا
 دارم ےس سا کا امر ےن امج ددشیا مرکی کت رض انیس وف ؟ے دارم مگا وك سس( ےس ضف
 ےک 21 اکت جبر شم اكحاودورصروا ما و لالعءزامنو زور

 ہا امر ف لي عرشی کٹ ی دع لإ ےن کام نئا دلا دبي ت رر یک رحم عر ط یب
 ےک نکے دارم انناج اكماكحا قرش أل ؛ےہ ںیئوارم نر کب سلط اکم ولع ی ونو تس سا

 “ےہ اناجايك روجر فرط یکن رو ءال قلم

 ین نیو موکت ما ےن مللو ہیلع ی یت روا یلص قصب ترحم اع روس کی ص الغ
 ی ینو ءسیہ ےۓ وہ ےگ شٹمہلفشم سا تارفحوج با ۔ے ٌلاررف اطع تشارو ای

 ۔ ل لئاع ےک شارو لكم السلا لع مرا

 اتاجاہک “کیلا مولع ےک س هو ےن صح کیا ےہ لق لوصتوو باصناکں یاد روا



 ھ۴ .ے_-ےنل" ےن ااذزر
 رواوجہ نااب زیر ع: اش ے یرورض نل ےک ۓن اج وکتنسو نآر ق نمکیوکن ش مولعو و ینگ ےہ

 ای كرك آر ق ےن لسن نابز فرع حررط ییا یوآ لت بج ہکں ویک ؛ہربغد فرص

 لیٹ تاجرد یب رع یئادقتبا لبي رام ےرامہ ےل یل ۔انکسد جب ںی قح اکی کوا ی رش ٹی داعأ

 ۔ں لاج لاھڑپ یا قلعے بواد ناپ
 نجم ےہ لق يلو مولع وے ووصت ل صاج صحا رود اكباض كس لراسروا

 یجب روا ےہ ىلاج کوہ جوت روپ لی لرارم ب مولع ینا ۔ہر یو ىئالسا ہقفروا ثیب دو نا آر
 ناين ےہ ہرعو اک ا وو جا لي تر آر وا اتوب میا روا ےس رقم اكم ايف كس نأ

 یا ء الع تارطح_«س یگراددمذ یک ما ىروي ري روط یوم نك قت ںیم ں ولسن ككاو انكر

 تا فرم اجناوکیکراددم

 6کی رنا اکی ٹکا اش جس اج اج ایک الطا کم کیم مولع نج ںی ند والت ےک ںی
 یگدنز بن اتو روا ایم ارق مب ؟ ںی لعل صا روپ هرو م کے اڑا زاہچ اوم م

 ےک ید آہ لب ؛ےہ ںی عم تدير انمكي ترور ضر ذفب کن ا ہںیہ یر ط ےک ےن ر اگ
 یکم ولع ی وند نإ حر طی ا ےہ یر ورضا ز فروا ابي ان ھک یت ےل ےک تس ر ہن شايند ےک

 اگ اجایکل يق الطإ كت وبن تشارو رپ نا نکے مز الر وای ور ضا نیست رورضی نب
 ےس نج ےہ یرور ضد وج و اک نيترو اع ےہ یب ے العرب روا ہشام لاعرہیروا

 ( ٣۳ر۴ لز اوتلا بان کہ۲۴۳ ۱ماکھ الادادما:دافتس)۔ےک اج لك صاح ىلا هنتر لیٹ تالعام ىئبد

 هّللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 ةنسوأ ءةمكحم ةیآ ؛لضف وهف كلذ ىوس امو ءةئالث ُملعلا” :لاق ملسو هيلع

 ضئارفلا ميلعت يف ءاج ام باب / ضئارفلا باتک ءدؤاد يبأ ننس) .ةلداع ةضيرف وأ ءةمئاق

 (ه ٤ :مقر ٦ سايقلاو يأرلا بانتحا باب / ةمدقملا ءةحام نبا ننس ء۲۸۸۰ :مقر ۲

 هللا یلص هللا لوسر تعمس ينإف :- هنع هللا يضر ءادردلا وبأ - لاق

 الو اًرانيد اوثروي مل ءايبنألا نإ ءءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ ...... :لوقي ملسو هيلع



 مم بات سس 2س دش

 / ملعلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .رفاو ظحب ذخأ هب ذخأ نمف ءملعلا اوثرو امنإ ءاّمهرد

 يف باب / ملعلا باتك ءدؤاد يبأ ننس ء۸۲٦۲ :مقر ۹۷/۲ ةدابعلا ىلع هقفلا لضف يفءاح ام باب

 ۲۱۷۱٢( :مقر دمحأ مامإلل دنسملا 27717 ةحام نبا ننس ء٣٣٦۳ :مقر ه 1/7 ملعلا لضف

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 مارحلاو ةالصلاو موصلا فرعي نأ (نمؤم) ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
 ۱٦۸/۱( هقفتملاو هيقفلا بادآ) .ماكحألاو دودحلاو

 ملعلا بلط” :تلق كرابملا نبا تلأس :لاق عيبرلا نبا نسح نع

 بلط امنإو «نوبلطي يذلا وه سيل لاق ؟ريسفت يأ “ملسم لك ىلع ةضيرف
 بادآ) .هملعي ىتحو هنع لأسي هنيد رمأ نم ءيش يف لجرلا عقي نأ ةضيرف ملعلا

 ١11/١( دادغب بيطخلل هقفتملاو هيقفلا

 نيد يف هقف نم لضفأ ءيشب هللا دبع ام هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 (5155 مقر ١54/5 طسوألا محعملا) .خلا دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ هيقفلو

 فلكملا ىلع بجي ام ةفرعم ديفي يذلا يعرشلا ملعلا ؛ملعلاب دارملاو

 مايقلا نم هل بجي امو هتافصو ِهّللاب ملعلاو هتالماعمو هتادابع يف هنيد رمأ نم

 «يرابل حش .هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىلع كلذ رادمو «صئاقنلا نع ههيزنتو هرمأب

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ه8 :مقر تحت ۱۸۸ :ص يناثلا ءزجلا ٢ ج ملعلا لضف باب / ملعلا باتك

 حرش يراقلا ةدمع) .ةعيرشلا ملع ىلع الإ قلطي ال ملعلا نأ هنم مهفيف

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦۳/۲ لمعلاو لوقلا لبق ملعلا باب / ملعلا باتك «يراخبلا حیحص

 روما ماوق ىف هنع ىنغتسي ال ملع لك وهف ملعلا نم ةيافكلا ضرف امأو
 ملك ىلاعترثلاو تف یارک 45/١ راتحملا درر .بطلاك ایندلا

 ( ۴۷۱۸۱٣۱ء / 0ه:ٌلاضجر یی د)



 باا ےل( واش

 باوجاک سا ےن ںوہنُ و اھچپ ول ہمت مے ان الو کیا ےن ریز -:(۲۵) لاوس

 ليسو ےن ان الومہکالچ دپ دعب ےک ےس رع لاكن کی ہایکرکی لكم سا ےن دیزروا ید ےد

 ؟ الوم ای دی ز ومر كرنك وکو اھت لم سو دامت ايان

 لسمو ےن ان الو مرہ چو اجر كا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ایا اسراف ےس جو كملي ےس لوھبۓ وہ تنجب رکا نیل: ےک ںوہرراگھگ نلوم ای ات
 دیز لامر ہی مک زکر یز ہو اج وہ مولع يسم سا بج کے مزال ريان الوم ول

 -هس لارا كل ب ترو لا
 تعمس :لاق ناورم نب كلملا دبع عيضر يذبنطلا نامثع يبأ نع

 ىتفأ نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ

 مقر ايتفلا يف ىقوتلا باب / ملعلا باتك ہءادردلا وبأ هاور) .هاتفأ نم ىلع همثإ ناك ملع ريغب

 ۳٣٣۷( :ثيدحلا

 أطخاف دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلف باصأف دهتجاف مكاحلا مكح اذإ

 مل ی اھت او اف ۷۳٣۲( :مقر يراخبلا حيحص) .دحاو رجأ هلف

 (ھ ۱٣٣۷۲۳۴ ]1: ین د)
5 5 
 ؟ے لوي دی زو رک اكل بار سا قب سیم ميك 1ق

 ے يي لاوس سرك تاكل تار سا یتب ت مب ںیم میرکن ارق -:(۲۹) لاوس
 ؟ے ںویکہ دايز ورك تاكل بارما یب ںیم لبس اقم ےک أو اینآر یدک

 كس یبا سا قب سیم رکن آر -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 :ںیہ تابدج و ودرب اظب كرك ت مب
 اک س أ٠ یحزفان للي اينو تیب ر شوج لكي ےس تشعب یکم السلاو اصل ہیلع رکا ین (1)



 ماا ا )ااا
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 ۔ےۓئاج ایک دای زو رک کم قی لپ ے ےک تع تر ہک کات یب بس نم

 ٠ے یلاو كلج ب مرق شت ےس لتا رسا یت يرض ت ماکس يجد کر مود وا ۴)
 ہکں وچ وس ےہ یئاب رفت حاضو لیٹ ثييدع کیا یک لا ےن ملے ہیلع لا یس رکا ی ووخ کا ایج

 ريكو نر وطب ےل نإ ءے تبسم ہد ایز ترب ےس ہی تما ےس تالاع ےک لارا یت

 ۔ےایگای کر کز اکل تار سا یتب ترث سب كاي آر قير

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 یتح ءلعنلاب لعنلا وذح ليئارسإ ينب ىلع ىتأ ام يتمأ ىلع نيأتيل :ملسو هيلع
 ليئارسإ ينب نإو ,کلذ عنصی نم ينمأ يف ناكل ةينالع همأ ىتأ نم مهنم ناك نإ

 يف مهلك «ةلم نیعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو «ةلم نیعبسو نيتنث ىلع تقرفت
 .“يباحصأو هيلع انأ ام” :لاق ؟هّللا لوسر اي يه نم :ولاق ءةدحاو ٌةلم الإ رانلا

 ملك ی اھت او تف ۲٦٢٢( :مقر ةمألا هذه قارتفا باب / ناميإلا باوبأ «يذمرتلا ننس)

 (ھ۱۳۲۱۷/۹/۱/ ۹: ئانر د)

 اک کر یش نایب یر يضو در اب کت اروقسم

 كاين آر تش دچک بح اص ملام کیا ے ںولاس لابي ےرامہ -:(۲ے) لاوس
 ترو هدر اب رک کتاب ہی ہک یکم والم ےک دچک کے سے لاوس ےن: ںیہ ےترکن ایہ میک

 ؟ںی قک نی یت
 تركي رئااکتنروادرضروا لوا -: دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 ( ليا ڈ۳ رکی دونئیاف)۔ںیہ قتلو داقتتسا ے ري رد لإ یک ںیروع قوم

 ۳ :تیآ ءزح « ںونل پن هِراَصْبَا ْنِم م َنْصْضْعَي تنمو لقول :ٰٰلاعت هللا لاق

 هللا یلص يبنلل ءاسنلا تلاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا دیعس يبأ نع



 مما بام 0(١ ناشر

 اًموي نھدعوف ءىكسفن نم اًموی انل لعجاف ءلاجرلا كيلع انبلغ :ملسو هيلع

 له باب / ملعلا باتك ءيراخبلا حيحص) .نهرمأو نهظعوف ءهيف نهيقل
 ظعو بابحتسا هيف :يوونلا لاق (ملعلا يف ةدح ىلع اًموي ءاسنلل لعجي

 مل اذإ اذهو ءةقدصلا ىلع نهنحو مالسإلا ماكحأو ةرخآلا نهريكذتو ءاسنلا

 .كلذ وحنو ظعوملا وأ ظعاولا ىلع ةنتف فوخ وأ ةدسفم كلذ ىلع بترتی

 می اھت او اف (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١74/7 يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع)

 ( مانام ۹۸۷۳ / ١:ٰئاضر یت د)

 مفاضإ اکر یرفغمو “ںیہ مالس

 ؟ لأب ںیہ تلح ےک یک در فخور عب ےک ثلا مرو کم السلا -:(۲۸)لاوس

 ماس لم تاور فین کیا چ رکا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 فرص لوم اع اک مآ ني ؟جس ىدرم تاب اكل ویئر یب ےناضا ےک تر ففمون سیم
 ومرات کی إ ےہ اکر اخ آروادفی رش ہی داحأر كيو ےہ اکے رک کم مالم کت ٹاک و”

 ہدایز کے یب ہک ن مل: ے لاين فئات اے اع ب تر فخم: ھا یئوکر گا ئل سا ۔ےہ

 ( یھباق یی رت اتال وم: رفا وما«: فام مالم اظ السا)۔ےرکمق تم السر ہناکرب و ہدایزے

 هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر هيبأ نع سنأ نب ذاعم نب لهس نع
 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لاقف رخآ ىتأ مث :داز ءہانعمب ملسو هيلع

 / بدألا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .لئاضفلا نوكت اذكه :لاق .نوعبرأ :لاقف «هترفغمو

 (توريب ركفلا راد 147 :مقر ۹۱۸ :ص ؟مالسلا فيك باب

 هللا یلص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع
 یلص يبنلا لاقف ءسلج مث مالسلا هيلع درف «مكيلع مالسلا :لاقف ملسو هيلع

 درف ءهللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف ءرخآ ءاج مث ءرشع :ملسو هيلع هّللا



 تا دے ل )ااا

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف ءرخآ ءاج مث ءنورشع :لاقف «سلجف «هيلع
 فيك باب / بدألا باتك ہدؤاد يبأ نیس) .نوثالث :لاقف ءسلجف هيلع درف ءهتاكربو

 (توريب ركفلا راد ١١۹٥ :مقر ۹٦۸ :ص ؟مالسلا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 مالسلا هيلعو :تلقف ءمالسلا كيلع أرقي ليئربج اذه !ةشئاع اي :اهل لاق

 اذه ىلإ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لاقف ءديزت تبهذف «هتاكر بو هللا ةمحرو

 ۷٣ :دوه) بيلا َلهَأ ْمُكْيلَع هناك ربو هللا ٌةَمَحَرَوِط :لاقف ءمالسلا ىهتنا
 (حيحصلا لاجر هلاجر ۳٦/۸ يمثيهلل دئاوزلا عمجم 2719/١ يناربطلل طسوألا محعملا

 دب هللا هيف غ كنج تک «لاقولا ءاظع نب ررظط تاج

 مالسلا :لاقف ءنميلا لهأ نم لجر هيلع لخدف ءامهنع هللا يضر سابع

 وهو «سابع نبا لاق ءاّضيأ كلذ عم اًئيش داز مث هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 هوفرعف .کاشغی يذلا يناميلا اذه :اولاق ؟اذه نم :هرصب بهذ دق ٍذئموي

 باتك «كلام مامإل أطوملا) .ةكربلا ىلإ ىهتنا مالسلا نإ : سابع نبا لاقف :لاق .هايإ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٢ :مقر 50١ :ص مالسلا يف لمعلا باب / مالسلا

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع

 مالسلا :لاق ناف «تانسح رشع هل هللا بنك مكيلع مالسلا :لاق نم :ملسو هيلع
 هل هللا بتك هتاكربو :لاق ناف «ةنسح نيرشع هل هللا بتك هللا ةمحرو مكيلع

 .ملسيف موقي لعجف تانسحلا نم ترثكتسال :موقلا نم لجر لاقف .ةنسح نيثالث

 .يسن ام كشوأ ام :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ءيسن مث :لاق

 اًموي مهاتأ سابع نبا نأ هثدح حابر يبأ نب ءاطع نأ جيرج نبا ينربخأ

 .هترفغمو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس :لاقف ءمهيلع ملسف سلجم يف



 مابا ے_.چ]ژ]ےثسسے )نیا لاداشر

 ُةَمُْحَرَو# :الت مث :لاق ءهتاكربو ىلإ هتنا :لاقف ءءاطع :تلقف ؟اذه نم :لاقف

 ذيج ْيمح نإ تيل لَآ مَع ناک ربو هلل
 هنبا هدنعو «سابع نبا دنع انأ انيب :لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم نع

 هترفغمو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقفءهيلع ملسف لئاس هءاجف

 ترمحا ىتح بضغو مالسلا اذه ام :سابع نبا لاقف .اذ نم ددعو هناوضرو

 مالسلا دح هللا نإ :لاقف .لاوسلا نم لئاس هنإ !هاتبأ اي :يلع هل لاقف ءہاشنجو

 لهآ مُكْيَلَع هنا ربو هللا ُةَمْحَرَو :ىلإ أرق مث كلذ ءارو امع ىهنو اًدح

 يھتنم نإو يھتنم ءيش لكل نإ :لوقي سابع نبا عمس نمع بيبح نع
 .هتاكربو :مالسلا

 لجر هيلع ملسف رمع نب هللا دبع عم ناك هنأ هيباب نب هللا دبع نع

 :لاقو ءرمع نبا هرهتناف هترفغمو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالس :لاقف

 ناميإلا بعش) .دقو .لجوزع هللا لاق ام ىلإ هتاكربو :ىلإ تيهتنا اذإ کبسح

 ۸۸۷۵۰ :مقر ٥٥٤٦٢ درلا ةيفيكو مالسلا ةيفيك يف لصف / نیدلا لهأ ةداومو ةبراقم يف باب «يقهيبلل

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸۸۸۰-۰۸۸۷ ۹-۸۸۷۸۸۸۷۷-

 :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف ءتاكربلا ىلع دازي نأ يغبني الو

 ةيدنهلا ٰیواتفلا) .طيحملا يف اذك ءتاکربلا :مالسلا ىهتنمو «ىهتنم ءيش لكل

 ملكا لیتا تتن (ايركز ٠٥

(amv | FF: s) 

Eا  

 ؟ سيتي ںیہ ےک اھکی لم نو یک نب -:(۲۹) لووس



 اب٣ ےک )ااش

 لی نو یکی س تعبر شی الا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا
 ع آہ لس ب اھت عش اب در کردار اش اکی کم ند ےک چت ںیم ليسا یب ۔ےہ ںی ان اھک

 ہک ایان لو اك ٹپ نو ےک رجب سس اینو ےن لوبن ئل یا ےہ كراج ںیم لويد وبي یھب
 رشا اك ترب وع مے لول دوب يب ےہ اہ یکانم یگ یھی کدنفہ قرم زحتاسےک را وتا ای ہعب

 ( دنیولو البلا تم ا ۴۲۸۱ لوزنلا فراعم)۔ےہ سیدنی کر | ںیم مالسإ بس

 ذا رْحَبْلا َةَرِضاَح تناك ْيِتَّلا ةَيََقْلا نع ْمُهَلاَساَو :يلاعتهللا لاق

 ال نوب ال مْوَيَو ارش مهس مُوَمُهاَيج مها ٍتْبسلا يف َنْوُدْعَي
 ۱٦۳[ :فارعألا] 4( َنْوُفْسْفَي اًوناك اب ْمُْولبت کلڈذک مهيب

 مُكنِم اودع َنْيِذَلا ُمثُمِلَع ُدَقَلَو» :ٰیلاعت هلوقل طسب وه قايسلا اذه

 4ْمُهْلَأْساَوط هيلع همالسو هللا تاولص هيبنل ٰیلاعت لوقي «ةيآلا «ِتْبّسلا ىف

 اوفلاخ نيذلا مهباحصأ ةصق نع کترضحب نيذلا دوهيلا ءالؤه لأساو يأ

 ةفلاخملا يف مهلايتحاو مهئادتعاو مهعينص ىلع هتمقن مهتأجافف هللا ےئآ

 لح ام مهب لحي الئل مهبتك يف اهنودجي يتلا کتفص نامتك نم ءالؤه رذحو

 .مزلقلا رحب ئطاش ىلع يهو ةليأ يه ةيرقلا هذهو ءمھفلسو مهناوخاي

 هيف هللا رمأ نوفلاخیو هيف نودتعي يأ (ِتْبَّسلا یف َنْوُدْعَي ذِاإط :هلوق

 کاحضلا لاق ِكاَعَّرُ مهس مَ ماي مهتا ذا كاذ ذ هب ةاصولاب مهل

 نم ة رهاظ :سابع نبا نع يفوعلا لاقو ءءاملا ىلع ةرهاظ يأ سابع نبا نع

 کلا مهتا ال َنْومِبْسَي ال َموَيَوإب :هلوقو ريرج نبا لاق .ناكم لك
 مرحملا مويلا يف ءاملا رهظ ىلع مهل كمسلا راھظای مهربتخن يأ كْمُهُوُلْب
 4وت کلڈذکڈ هديص مهل لالحلا مويلا يف مهنع هئافخإو هديص مهيلع

 ءاهنع مهجورخو هللا ةعاط نع مهقسفب لوقي 4َنّرفْسفَي ولا اَمبإل مهربتخن



 7ھ" ا ناز
 ةرهاظلا بابسألا نم اوطاعت امہ هللا مراحم کاھتنا ىلع اولاتحا موق ءالؤهو

 .مارحلا يطاعت نطابلاب يف أهانعم يتلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع

 اذلهو .ليحلا ىندأب هللا مراحم اولحتسدف دوهيلا تبكترا ام اوبكترت ال :لاق ملسو

 (ضاير مالسلا راد ه 45 :ص فارعألا ةروس ريسفت / لمكم ريثك نبا ریسفت) .ٌديج دانسإلا

 اًوُعبتَت الو فاك ملْیلا ف اْولْخُدا اونم َنْيِذَلا اهيا :لاعتهّللالاق

 [؟ ٠۸ :ةرقبلا] نيم ودع مح ُهَنإ نطيشلا تاّوطخ

 دبعك مهريغو دوهيلا نم ملسأ نمم رفن يف تلزن اهنأ ةمركع معزو
 یلص هللا یلص هللا لوسر اونذأتسا ةفئاطو ةبلعثو ديبع نب دسأو مالس نب هللا

 ةماقإب هللا مهرمأف اليل ةاروتلاب اوموقی نأو اوتبسي نأ یف ملسو هيلع هللا

 عم مالس نب هللا دبع ركذ يفو ءاهادع امع اهب لاغتشالاو مالسإلا رئاعش

 ققحتي هناميإ مامت عم وهو تبسلا ةماقإ يف نذأتسي نأ دعبی ذإ ءرظن ءالؤه

 ريسفت | لمكم ريثك نبا ريسفت) .مالسإلا دايعأب هنع ضيوعتلاو هنالطبو هعفرو هخسن

hE 0 
(aro | FF: یب ( 

 نایک سیم ی راہ آوکت ار اپتا ے او ناي اضم یو

 ےک ںوسر د ںی نیک اضم یال سیٹ تاراہخاوور ا -:(۳۸) لاوس

 ,ںیم قہر یی ں یت اب ىالصاروا مان اکر لا سیم نک ء ںیہ ےک وہ هریو تار ارت ےک لوسلج

 ؟ےاسیک ا :اھگب لیٹ لول راملاوکت اراب اروا تارابخا كس حررط سا وف

 قيد لي سوت ارابخا جا -: دعب امأ اًيلصمو اد ماح باوجلا

 یھت دوا لدا ےب ےہ ےب اپ ان امج ليتل ب لو رام اوك ا ںوم تار هنت اپ ںوم نماضم



 نت ی 7 ۱,
 هریو ىراملا ىكررط جاو ا ذت ںی اچ وہ عود ایزروا ےاجاھکرانوفوکن اے تاب یک

 نار یکس ار کالجوکن أ لیموریخو مر ڈ یک ا ںی ع وم باكل رکا اج ايدوكر ل

 (ركر مه هرهدي دج قواتتلادامإ)- اج الا ڈ نروار وا تاه درك

 ىراتفلر .بئارغلا يف اذك «ةهوركم طسبيو شرتفي ام ىلع نآرقلا ةباتك

 (ايركز ٥٣٥ خلا فحصملاو ةلبقلاو دجسملا بادآ يف سماخلا بابلا / ةيهاركلا باتک «ةيدنهلا

 عبارلا بابلا / ةيهاركلا باتك ہقیدنھلا ٰیواتفلا) .ةبجاو هقفلاو نآرقلا ميظعت نأل

 (ايركز ۵۶٥

 ردلا» .زوجي بطلا بتك يفو ءہقف هيف ذغاك يف ءيش فل زوجي الو

 بابلا / ةيهاركلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءايركز ۳۲۲/۱ هايملا باب ليبق / ةراهطلا باتك ءراتخملا

 ضیحلا باب / ةراهطلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز ديدح ۳۷۳/٣ ءايركز ميدق ۳۲٣/٢ خلا سماخلا

 :ص سافنلاو ضيحلا باب / ةراهطلا باتك «حالفلا يقارم عم يواطحطلا ةيشاح ءایرکز 0١

 (دنبويد باتكلا راد ٤

 يف ثب مث ءاهقرحأف فحاصملا عمجب رمأف ٌجشألا نب ريكب ةياور يفو

 نيرفاوتم سانلا تكردأ :لاق دعس نب بعصم قيرط نمو «تبتك يتلا دانجألا
 مهنم كلذ رکنی مل :لاق وأ كلذ مهبجعأف ءفحاصملا نامثع قرحأ نيح

 هللا مسا اهيف يتلا بتکلا قيرحت زاوج ثیدحلا اذه يف :لاطب نبا لاقو ءدحأ

 اذه :ليقو ءمادقألاب اهئطو نع نوصو اهل ماركإ كلذ نإو «رانلاب لجوزع
 «هتلازإ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ ىلوأ لسغلاف نآلا امأو ءتقولا كلذ يف ناك

 ناكم يف نفدي هب عفتني ال ثيحب ىلب اذإ فحصملا نأ :ةيفنحلا انباحصأ لاقو

 ۱۸/۲۰ نآرقلا عمج باب / نآرقلا لئاضف باتك «يراقلا ةدمع) . سانلا ءطو نع ديعب رهاط

 ءارقلا فالتخا باب / نآرقلا لئاضف باتك «حيتافملا ةاقرم ءايركز 575/١7 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 لئاضف باتک «يرابلا حتف ءتوریب ةيملعلا بتکلا راد !YY :مقر تحت 0 ۰۰1٥ نآرقلا عمجو تا



 بام ےک( 0نا لااشرا

 (توريب رکفلاراد ۲۱۱۹ نآرقلا عمج باب / نآرقلا

 قرحي وأ دحللا يف نفدی قاروألا تيلبو زیزعلا نآرقلا قرخت اذإ
 يذشلا فرعلا» .فئاحصلا قرحأ نونلا اذ نأ تبث امك رحبلا يف هدامر ىقليو

 قشلاو انل دحللا :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق يف ءاح ام باب / زئانحلا باوبأ ءيذمرتلا شماه ىلع

 ملی اھت او تف (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۲١۲/١ انريغل

(aro | FF: As) 
 طظ

 ؟ے تنس اناعك ور یاب ایک
 ہباحسروامالسلاہیلع مکار وضح کر وا ے تنس اناھکی ور یسابایک )۳٣(:- لاوس

 ؟ے تباخان اھ لور یاب ےس مب للا شیر مارك

 یکے مل ہیلع للا یکم رکا یخ -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لب لطم ب اک ں ا ناک ؛ے وج وم لی شی رش غي داحأ تیادر ا ن اا

 شی تار کات ںیہ ایا یے ےتامرف مامتہا كف امك لور یاب ہپ روط ضامن پآہ کے
 یتا رکا لابي ےک پ آہ کں ویک: گۓ اج یئاھک یم تقو هك اکو م ناپ یدوکر ہک ب لور

 یہ نور ىاب کا نہکیب ےل سا ء یتاج یھی رکا ئل ےک تقو ےگ اکی ںیہن نكي لور

 رمان اھکا ہیچ تورم کے ہ یب تنم لمصا یم ےراب سا ۔ےہ لی ریت ےہ تن اناھک
 یجب یھباکن یش اص فاسروا منا یس مارکہ ام یک ابا وہ ہزاتہ دے اچ ےن كشف یو آہ دو

 هر لو
 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 دنع ع رد هل ناك دقلو «بيجيف ةخسفلا ةلاهإلاو ريعشلا زبخ ىلإ ىلعدي

 (۳۱۱ :ثيدحلا مقر يذمرتلا لئامش) .تام ىتح اهيفكي ام دجو امف يد وهي

 تيب لهأ نع لضفي ناك ام :لوقي هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نع



 بہت ے۵ )ااش

 ةفص يف ءاج ام باب / يذمرتلا ننس) .ريعشلا زبخ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 مل ی اھت او اف (دنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ٢ لئ لرز

Fold)ا۷۳٣٣ |  ) 

 ؟ے تمہ انے تنسب طا اكن وخ ان ایک
 ںوباتک نیر وا ے اتام ایکن ایب تر ر ط ن ونس اک اكن وخان -:(۳۲) لاوس

 ؟ے تہاغ ےس تنس تإ طيايك هس یک اوم باا و ل

 ے ںوتلر طا ۓ کن خان -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 کت دابش یکے تا لي او کے اک ءالع نٹ ہلا ؛ے ںی تب ان ی دع یئوکل یم ےراپ
 کل ا ےہ ںیئنتطسٍر نايل اج ایکم نب ےک وکلا ےک یہا لسنا ےک رکے ورش سس ینا

 ید یب رتوکف رطل ب اد لب م اکے کج رہ ےن م اللا يطع رن ات ؛ حس اج اید ہن مچا کک تفس

 ےس ہہ بسوار تاک کے قحاب یک ا تاب ےہ ےہ ےک ر ےن اسوکت یاور قلع س ر وے

 -ة اج اٹ اکوکن وخ ان ےک تا ںیہن اب رکی روا ء اج ایل ثاكوكل ونوخ ان ےک تاب لبن اد كيك

 تاور لاو نأ ات ون: سیم کن وخ ان ےک ریپ ںیم اب رھی وا ےک ریپ یاد لیپ کک سری ریا

 ےک قرروا تا , - لوم 0

 ۔ے لاكش

 أدب ملسو هيلع هللا یلص هنأ يور :ةيوازغلا حرش يفو :يفكصحلا لاق
 ماهبإب متخو ءماهبإلا ىلإ ىرسيلا رصنخب مث ءرصنخلا ىلإ ىنميلا هتحبسمب

 بهاوملا يفو :تلق ...... اًهيجو اهجو ءايحألا يف يلازغلا هل ركذو .ىنميلا
 يف تبغي ملو «هيلإ جانحا امفيك بحتسي هنإ :رجح نبا ظفاحلا لاق :ةيندللا

 نبا لاق .ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هل موي نبيعت يف الو ءءيش هتيفيك
 قیقد نبا مامإلا ركنأ دقو ءيطويسلا لاق اذكو (خلا تلق) :هلوق :نيدباع



 ہ٣ ا
 يف هل لصأ ال اذهو ءۃصوصخم ةئيه ربتعت ال :لاقو «تايبألا هذه عيمج ديعلا

 نم هل دب ال يعرش مکح بابحتسالا نأل ؛هبابحتسا داقتعا زوجي الو ءةعیرشلا

 (توريب ركفلا راد 5/4 ٠5 عيبلا يف لصف / ةحابإلاو رظحلا باتک ءراتحملا در عم راتحملا ردلا) .ليلد

 لجرلا مث یرسیلا مث ىنميلا ديلاب أدبي نأ بحتسیو :يوونلا لاق

 ىطسولا مث ىنميلا ةحبسمب أدبي :ءايحإلا يف يلازغلا لاق .ىرسيلا مث ىنميلا

 اثيدح هيف ركذو «ىنميلا ماهبإ ىلإ ىرسيلا رصنخ مث رصنخلا مث رصسبلا مث
 يف الإ هب سأب ال يلارغلا هركذ يذلا نأ دوصقملاو «هركذ رثوأ ال اًمالكو

 يف عرشی مث ءاهلامكب ىنميلا مدقي لب ؛هيف هلوق لبقي الف ءىنميلا ماهبإ ريخات
 بذهملا حرش عومجملا) .هل لصأ ال لطابف «هركذ يذلا ثيدحلا امأو ءىرسيلا

 مل“ یل اھت او نتن (توريب ركفلا راد ۱

(al / ̂: ی  د( 

O ¢ O 



 لاضف ےس تو  فٹگس ےک () س او اشررب

 مس 4 ٠

 باد او اضف ےک توازن

 ؟ اكد با ون کت والت نھ ٹپ یم لد لدابک

 ہے نايز كفو ےک تال کف یل رشح رق لوركا ۔:(۳۳) لاوس

 با اک آر قت دو السا تے راقي یم لد لدروا ےہ راتب د ےس لوم ف رصح ڑپ
 ؟ ںی اگل

 1 3ے نص م ںیم لو لو نھ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 (۳۱۹ي دیش قوأق) < مز ال ظفلت تس ناي ز ے كس تار کب کے ںی با واک

 ام ىندأ :الاق طباس نبا نع ثيل نعو ةديبع نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 ت

 ةءارق يف باب / ةالصلا باتك ءةبيش يبأ نبال فنصملا) .كينذأ عمست نأ نآرقلا أرقي

 ۳٦٣٣۸( :مقر ۲٢۷/۳ ةالصلا يف فيك راهنلا

 حيحصت دعب الإ ة ءارق ريصت الو «هنم دب ال مزال ٌرمأ فورحلا حيحصت

 ال هنأ :لضفلا نب دمحم خيشلاو رفعج خيشلا نع يكحو ...... فورحلا

 وهو :ةيجارسلا يفو .خئاشملا ةماع ذخأ هبو ہسفن عمسي ملام هيزجي

 سمش لاق .الف الإو زاج وه عمس ول هنأ حيحصلاو :ةصالخلا يفو .راتخملا

 نم عمسيو هسفن عمسي مل ام هيزجي ال هنأ حصألا :هّللا همحر يناولحلا ةمئألا

 اھٹنسو اهتابحاوو ةالصلا ضئارف يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا) .هبرقب وه

 «ةءارقلا يف لصف «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «يماش ءايركز ۱۷۲۳ :مقر ٥٦/۲ اهبادآو



 اض توا ےس )نئ لاداشرا

 ةالصلا ضئارف «ريبك يبلح ءیچارک ٥۳٤/۱ ءايركز ۲٥٢۱/٢ ةتفاخملاو رهجلا ىلع مالكلا يف بلطم

 (روهال ۲۷٢ ةءارقلا :ثلاغلا /

 «هريغ عمسي نأ هتقيقح رهجلا نأ حيحصلا نأ ىلع خئاشملا رثكأ

 نمو هانذأ عمست مل ام هئزجت ال :يناودنهلا لاقو .هسفن عمسي نأ ةتفاخملاو

 ةءارقلاو ةميرحتلاك ناسللاب قطنلاب قلعتياميف طرش عامسلاف .هبرقب

 لصيف ۸۲ اهناكرأو ةالصلا طورش باب / يواطحطلا ىلع حالفلا يقارم) .دھشتلاو ةيرسلا

 ملی اھت او تف (دنبويد

(a11 / ols) 

 اتوہ ساس اكن ايش لابو < ات اجاھڑب كل آر ت ں اہ
 سأےہ ات اجاھڑب نآر قل ابج ہک ثيدع نوکر ایک )۳٣(:- لاوس

 ؟ےاتاجوہ روایات اكن یش ںاہدات اجاھڑب سین ن آر ق اہ روا ؟اتوہ ات اک نی ایش

 ےد تحارصي ل فير ِثداعأ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےس لابد ےہ اج یھ هرقب ہر وس کچ سش :ہکا ام فداشدا ےن ملی ہیلعدڈوا یم رکا یب ہک
 ایام رفداشراا ےن مالعا لتا یلع رپ یم تیاور کیاروا۔ ںیہ ےتاجوہ مت تارثُ ىل اطيب

 ومر نر ار یب وو کتب ج وے وسر اپ 50 1 مر ن آر ثدي ےس ےنوس یو آ چک

 مالعلا ہیلع مد والعكس سا ۔ںیہ ےتامرف تظافح کس ا ےس یاب یک رلطرہ یھت شا
 وج رنا ےک ںوربت تی نس5 انب تم حرط لكن اتسربقوکں وعكس امك امفداشدا ییہ ےن
 لابي مللي ؛ نہا اوم لأكل ومكه رام لماع ايبا قع ےک ايرك اکی لولو ںیہ ےدرم

 2 اعانب یراچ ہلسلساکن آر ت والتر وار اک ا درکذ ءتادابعى كب

 ريل بس کد رم ےس دنع ثلا یی ہریرہ وبا ترضخ انييسوج ے لي تیاور کیا زی

 ےل کا چ تأ لوكات ؛اھت ايان لامكتاك لام ےک قرص ليث ےن مالسلاو اصل يلع



 لئاضفس تا ثم سس سس کے, سس (ا) نااار

 جم 2 0

 ےن کہ اش وخ تہہ ای آے ںاہکروا؟ایآے یک دکر لڑ پے اچ لانج اتردد ب لي دوك
 وكي اكل و آں یب آر وا اھت ایگ آے لم سا هےہ ليي وک اھکء ںوہریقنتہب ی کاک

 اگ نت آر بہ دک یا رے يآ اوہ رکذ ےس م العلا یلعر وک ػءاید زوج روا ایگ آم تر

 دا شورپا تتح با ےن اھ یو یک اوج قب تدل لانج
 مك اياب فس تع دیا یکسر ورم وبا ترضظح با و ءاوہ کم قلد ےرسیت۔اید ثور ےن رع

 ےک مالسلا ہیلع ٹک ےک ںیم وف با ء ابد ےدرمکت ےن ون ند یک ناپ ننھی و 2

 تركك وہا اتر يبن كيا ںیہ ہدد ڑوھچ ےک کا ہک سأل واج رکےن د ورش لا
 “یر تييآ یکے عير نو وروا ءال آں ین اطیح بيير قس راہب تار قول كل ی

 ؟اومايكاكى ريق ابكي ول تدوخ ےن م السلا يطرب توك ایگ لچ رھی روا درک وسرد

 ا هور امرف ےن مالعلاہیلعر ہک یواتب تاباكرول ےن ہنع لا یر ہریرہ وبا ترطح و

 تا ا ىلاطيشري ہک ا نكن اج یھ ینا تي گاہ کایگہہکی چپ تاب ہی ناك انج
 درکذای ء ےاجاھڑپب کا آر مج لكس تسرد تاب دلما ىلاذبلا؛ ےک ںیہ ری

 یکے اب ےن اک ورب ںاہج روا ےہ قار تظافتےس تاثا یلاطیحش لابو« اجايكراكذا
 رہاظ ہو ہن ناشتو مان اکر اکو آو رکو ءںوہ تس وم ہانگ ںوہ لوب ليت فارم ںوہ ین آہ ذاوأ

 انکم ایما اک وک ن اداس ےل سا ؟ كدت ايكروا فك تبس سين اک ایش چہ وک
 ۔نیم آں ار رفاطع ىف واب س یلاعتر لا ءےہ داب آے ںوزاوآیکن آر قر اكس اك ساپ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع
 ًاليل هتيب يف اهأرق نم :(ةرقبلا# ةروس نآرقلا مانس نإو ءاًمانس ءيش لكل نإ

 هتيب ناطيشلا لخدي مل اًراهن اهأرق نمو «لايل ثالث هتيب ناطيشلا لخدي مل

 نآرقلا ةءارق باتك ءلمكم بيهرتلاو بیغرتلا ء/۷۷ :مقر هحيحص يف نابح نبا هاور) .مايأ ةثالث



 لاش ہد ھٹڈٹ0سشسششل٭ڈولٹنفبننننیسھاہھیو میئر وک

 (ةيلودلا راكفألا تيب 7775 :مقر ۳۳٣ :ص نارمع لآو ةرقبلا ةروس ةءارق يف بیغرتلا /

 ؛مكتويب يف (ةرقبلا# ةروس او ءارقا :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع

 بیغرتلا ء٢٦٦۲ مكاحلا ہاور) .4(ۃرقبلاظ ةروس هيف أرقي اتیب لخدي ال ناطيشلا ناف

 :مقر ۳۳٣ :ص نارمع لآو ةرقبلا ةروس ة ءارق يف بيغرتلا / نآرقلا ةءارق باتك ,لمکم بيهرتلاو

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۰

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ةروس هيف أرقت يذلا تيبلا نم رفي ناطيشلا نإ رباقم مكتويب اولعجت ال
 يف بیغرتلا / نآرقلا ةءارق باتك ءلمکم بيهرتلاو بيغرتلا 2/8١ :مقر ملسم هاور) .ةرقبلا#
 مرتا اكفألا تيب E :٢ :ص نارمع لآو ةرقبلا ةروس ة ءارق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يناكو : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هّللاو :تلقو هتذخأف ءماعطلا نم وحي لعجف ٍتآ يناتأف «ناضمر ةاكز ظفحب

 لايع يلعو جاتحم ينإ :لاق .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ كنعفرأل

 :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لاقف تحبصأف ءہنع تيلخف :لاق .ٌةديدش ةجاح يلو

 ةديدش ةجاح اکش !هللا لوسر اي تلق :لاق ؟ةحرابلا كريسأ لعف ام !ةريره ابأ اي

 هنأ تفرعف .دوعيسو كبذك دق هنأ امأ :لاق «هليبس تيلخف هتمحرفًالايعو

 وٹحی ءاجف هتدصرف ءدوعیس هنأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لوقل دوعيس
 .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ کنعفرأل :تلقف هتذخأف ءماعطلا نم

 .هليبس تيلخف هتمحرف .دوعأ ال لايع يلعو جاتحم ينإف ينعد :لاق

 لعف ام !ةريره ابأ اي :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يل لاقف ءتحبصأف

 تيلخف هتمحرف ًالايعو ةديدش ةجاح اكش اهّللا لوسر اي :تلق ؟کریسأ

 «ماعطلا نم وثحي ءاجف ةثلاثلا ہتدصرف .دوعيسو كبذك دق هنأ امأ :لاق .هليبس

 رخآ اذهو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ كنعفرأل :تلقف هتذخأف



 لاش توال ھشسسسسریسرسٹٹلس ویر ک

 کعفنی تاملک كملعأ ينعد :لاق .دوعت مث دوعت ال معزت كنإ ٍتارم ثالث

 هللا يسركلا ةيآ ًارقاف كشارف ىلإ تبوأ اذإ :لاق ؟نه ام :تلق .اهب هللا

 هللا نم كيلع لازي نل کناف «ةيآلا متخت ىتح مْوُيَمْلا ٌيَحْلا َوُه لإ هل
 يل لاقف تحبصأف «هليبس تيلخف .حبصت ىتح ناطيش كدبرقي الو ظفاح

 اهّللا لوسر اي :تلق ؟ةحرابلا كريسأ لعف ام :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 لاق :تلق ؟يه ام :الق .هليبس تیلخف اهب هللا ينعفني تاملك ينملعي هنأ معز

 لإ الهلا متخت یتح اهلوأ نم يسركلا ةيآ ارقاف كشارف ىلإ تبوأ اذإ :يل

 كبرقي الو ٌظفاح هللا نم كيلع لازي نل :يل لاقو موب ٌيَحْلاَوُهَّلِإ

 هيلع هللا یلص يبنلا لاقف .ريخلا ىلع ءيش صرحأ اوناكو «حبصت ىتح ٌناطيش
 ابأ اي لایل ثالث ذنم بطاخت نم ملعت بوذك وهو کقدص دق هنأ امأ :ملسو

 لكو اذإ باب / ةلاكولا باتک ءيراخبلا حیحص) .ناطيش کاذ :لاق ءال :لاق ؟ةريره
 i ده “ 2 2

 ملی اھت لا و تف (توريب رکفلا راد ۲۳۱٣ :مقر ٦٤٥ :ص خلا ائيش لیکو لا كرتف الجر لحجر

 AYY) | ن٭:ئافر وذ

 لوم اک صير ار صح ںیم ےراپ ےک ميك سوال

 لوم کسے راب ےک توا یکم کرک آر کاک ب ا -:(۳۵) لاوس

 ںیہ ےس وم بسس اي« ل ےس وم ےس وکر عر ط یا « لإن لوم یتب رشم لک آ الش ؟ اھت

 ؟ےاہ اتوب تحارص یئوک یم ےراب سا ؟ے ےت كتر ق كل وراپ کر وا سير ضم یو

 وشر وسروا تی آی کم کرل آ۶ :-  دعب امأ اًیلصم و اذماح باوجلا

 روا ےہ لكى رعب بیرت لكل وازنمروا ںوراپ ءہتاعوکر نیک ؛ ںی نی ب ٹونرود

 م امتنا کت والت ے ر اتتا ےک وار خت كل وتی آہ ںوقروسیپ روظم اع مت ىلاخترثلا یر مارکہ اح

 (۸۸۸۱لزاونلا باک رقم )ےک امر



 9 0 .0پیی2000 0 لا داش

 حتاوفو سيمختلاو ریشعتلا نأب نذؤت اهلك رابخألا هذهو :ينادلا لاق

 هلمع ىلإ مهداق مهنع هللا يضر ةباحصلا لمع نم يآلا سوؤرو روسلا
 نأ ينامحلا دمحم وبأ مالس يورف هئازجأو هفورح ددع امأو ...... داهتجالا

 ؛هثالثأب ينوربخأ :لاقف ءباتكلاو ظافحلاو ءارقلا عمج فسوي نب جاجحلا

 ةئام ىدحإ وأ ةئام سأر يناثلا ثلثلاو «ة ءارب نم ةئام سأر لوألا ثلفلا اذإف

 هعابسأب ينوربخأف :لاق ءنآرقلا نم يقب ام ثلاثلا ثلثلاو ءءارعشلا مسط نم

 دص ْنَم ُمُهِنِمَو هب َنَمآ ْنَم ُمُهَنِمْف» :ءاسدلا يف عبس لوأ اذإف ءفورحلا ىلع

 عبسلاو ءءاتلا يف تطبخ کیلواڈ :فارعألا يف يناثلا عبسلاو ءلادلا يف

 يف عبارلا عبسلاو ءاهلك رخآ نم فلألا يف :4ْمِئآَد اهلك :دعرلا يف ثلاشلا

 :بازحألا يف سماخلا عبسلاو ءفلألا يف كاكَسْنَم اََلَعَج ما ٌلُكِلَو :جحلا

 َنْناَطلاط :حتفلا يف سداسلا عبسلاو ءءاهلا يف ہکَةنِموُم الر ِنِمْؤُمِل ناك امو

 .نآرقلا نم يقب ام عباسلا عبسلاو ءواولا يف 4ِءْرّسلا َّنَط هللاب

 لك يف أرقي جاجحلا ناكو ءرهشأ ةعبرأ يف هانلمع :دمحم وبأ مالس لاق

 4( فْطَلَتيِلَو» :فهكلا يف يناثلا عبرلاو .ماعنألا ةمتاخ هعبر لوأف ءاًعبر ةليل

 هذه يفو .نآرقلا نم يقب ام عبارلا عبرلاو ءرمزلا ةمتاخ ثلانلا عبرلاو

 فوقولا دارأ نم «ينادلا ورمع يبأل نايبلا باتك يف روكذم فالخ ةلمجلا

 4 هلكشو ںآرقلا بيزحت يف ءاح ام / يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا) .کانھ هدجو هيلع

 ملی اھت او اف (ةیراحتلا ةبتكملا

 alr) | ہع:ٰأافر یی )

 ؟تلز ا یعنی لیکن7

 نر قے ر ابتا ےک لرم کا ںیہ سیزن ے یکم رکن آرق )۳٣(:- لاوس



 لاضفحک تداح ا( )ااش

 عرور شوه مج کے اہ وم نار کیا لبي ندرك ےس رابتظا ےک لزنم کیا ازور قف لاب

 ؟ ںیہ ےک رکے چک ےگ ای ؟ےہ قروض نر كلت ارے رک
 کے رک رکن ارقي نور -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ؛ے ںی قم ند وک مرش ے ےک مانا ايءادتبا لكس أن ام انس تاياور ضرك
 یئوکی کت ارب ی ہعحج سیم سا ںیہ ےک ركءادتبا یکل زنم ؛ ے اچ ند سج ت لوب ص از پا
 ۔ے لاير

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 ىلع دزت الو عبس يف هأرقاف :لاق یتح ءةوق دجأ ينإ :تلق ءرهش يف نآرقلا إرقا

 ٠٥٥٤٥( :مقر نآرقلا أرقي مك يف باب / نآرقلا لئاضف باتك ءيراخبلا حيحص) .كلذ

 مك يف !هّللا لوسر اي تلق :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 يف همتأ لاق قيطأ ينإ !هللا لوسر اي :تلق ءرهش يف همدخا :لاق نآرقلا متخأ
 «قيطأ ينإ :تلق «نيرشع يف همدخا :لاق «قيطأ ينإ :تلق «نيرشعو ةسمخ

 :تلق ءرشع يف همتخا :لاق «قيطأ ينإ :تلق «ةرشع سمخ يف همتخا :لاق

 باتك «يمرادلا ننس) .ال :لاق «قيطأ ينإ :تلق «سمخ يف همتخا :لاق «قيطأ ينإ

 ۳٥٣٣۹( :مقر نآرقلا متح يف باب / نآرقلا لئاضف

 لهأ نم ناک نمف «صاخشألاب فلتخي كلذ نأ رايتخالاو :يوونلا لاق

 دوصقملا هب لتخی ال يذلا ردقلا ىلع رصتقي نأ هل بحتسا ركفلا قيقدتو مهفلا

 تامهم نم هريغ وأ ملعلاب لغش هل ناك نم اذكو «يناعملا جارختساو ربدتلا نم

 ال يذلا ردقلا ىلع هنم رصتقي نأ هل بحتسی ةماعلا نيملسملا حلاصمو نيدلا

 ريغ نم هنكمأ ام راٹکٹسالا هل ىلوألاف كلذك نكي مل نمو ءهيف وهامب لخی
 / يراخبلا حيحص حرش يرابل حتف) .ملعأ هّللاو ءةمرذه هوؤرقي الو للملا ىلإ جورخ
 ملك لیتا طف (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۱۱۹/۱۱ :ج ء۹ ءزج نآرقلا لئاضف باتك

(AIF | Fos) 
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 م اکے نس لا ممثل يو روس”
 ؟ لبي یکے اج ین دلا مم تقو ےک رک والت یک ول ةروس -:(۳2) لاوس

 یک ا -:دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 یہ کے دي ںیہ فلا مسد” ںی نایمرد وہ تب اچانک تے ر وع

EOS Eےک سا ا کا ین  

 دلا ییر مارکہ یس قلت لس نا ءے ات اج اہک ارب کر وس ای ہہ وکر وس تقو سا وکت ای آن ک

 ےس ؟ے وے اکت روس کر ود کے تروم لسی کا لت حارصي وكمت"

 وکک اپ يل آر قے ر اپتا ےک ںڑتروہ بج ےن دع ثلا یشن نن اث تح انیس نآرقلا اج
 ةروسروا لاغنا ةروس) ںڑتروس ل ووو نا ومب ےب و وکی رس انه یکن اضم ذءابامرف برم

 ؛ لو هرش ل زان یکے اءز یٹادقبا ےک ترج تايآىل افنا کروم ےک ویک؛ درا چی وک( بوق

 راں و نگ. نو لک تاقا رود یر اےک ترتیب
 سہ ء یل سين رفت یئوکی کل عن كلا نایمرد ےک لاوفود نر ےس مالسلاو صا ہیلع

 ہبذت روس یکے د لاج یکت والت كي بج ب آیی کشا مم سیم اطات ئل
 ۔یگے لاج یھڑپ رشا سم سیم ءادقتا یک

 ےک توالت یکم رکن آر وما, ردك اخ کت والت ےس یر وتر وہ ف وارا ہلا
 ذوگا لے اہایک ان 1اكتسأر ق یں  ںاہج روا یکی بج کے یاش تاب ےہ سیم باو قلم

 روس بج ےس ر اپتا ےک بدأ ااذبل؛ اج ایل ڑپ مج لا نکلا مک مرا نطيل ناب
 حرط یا ۔اگوہ ہن جرح لوك یم نی ڑہ دلا مسل تقو سا ہت یک اج یک ورش توالت ےس بن
 - اج انک در شے ادب ےک ٹینا مدروادثلابذوكا یھب اھت دي رولر لوكس سیب كب روس

 ںی شر دلا مم لبي ہہ وف ہر وس ںیم تلاع کیک ںیہ ےک ےہ ماوکےس تا

 _ وم روکے داوج ےہ لیصقوو ںیم سو کب ؛ ےس ن5 یقالطالا لكتاب يقل



 لاش تم ہہ سے سس سد

 ِنطْيَّشلا َنِم للاب ُلِعَتْساَف َناَرُقْلا تارق ااف :ئلاعتو کرابت هللا لاق

 [۹۸ :لحنلاز #4 ميِجّرلا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع لزن ام رخاوأ نم ةميركلا ةروسلا هذه
 تعمس :لاق قحسإ يبأ نع ةبعش انثدح ءدیلولا وبأ اشدح :يراخبلا لاق امك

 رخآو 4ةلكلا ىف مكيف هللا لف ٌكَتَوُمْفَتْسَيِل :تلزن ةیآ رخآ لوقي ءاربلا

 [اوبتكي] مل ةباحصلا نأل ؛اهلوأ يف لمسیپ ال امنإو «ة ءارب تلزن ةروس
 نينمؤملا ريمأب كلذ يف اودتقا لب ءمامالا فحصملا يف اهلوأ يف ةلمسبلا

 نب دمحم انثدح :يذمرتلا لاق امك ءهاضرأو هنع هللا يضر نافع نب نامشع

 نب لهسو يدع يبأ نباو [رفعج] نب دمحمو ديعس نب ٰییحی انثدح راشب
 نبا ينربخأ «يسرافلا ديزي ينربخأ «ةليمج يبأ نب فوع انثدح :اولاق فسوي

 نم يهو لافنألا ىلإ متدمع نأ مكلمح ام :نافع نب نامثعل تلق :لاق سابع

 مسب رطس امهنيب اوبتكت ملو امهنيب متنرقو نيئملا نم يهو ة ءارب ئلإو يناشملا

 ؟کلذ ىلع مكلمح ام لوطلا عبسلا يف ہررحم رو رسا بحرا هللا
 وهو نامزلا هيلع يتأي امم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک : نامثع لاقف

 ناك نم ضعب اعد ءيشلا هيلع لزن اذإ ناكف ءددعلا تاوذ روسلا هيلع لزني

 اذإف] ءاذكو اذك اهيف ركذي يتلا ةروسلا يف تايآلا هذه اوعض :لوقيف بتكي

 تناكو [اذكو اذک اهيف ركذ يتلا ةروسلا يف هذه اوعض :لاق ةيآلا هيلع تلزن

 اهتصق تناكو ءنآرقلا رخآ نم ةءارب تناكو ةنیدملاب لزن ام لوأ نم لافنألا

 ملو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ضبقو ءاهنم اهنأ تبسحو اهتصقب ةهيبش
 مسب رطس امهنيب بتكأ ملو امهنيب تنرق كلذ لجأ نمف اهنم اهنأ انل نيبي
 دؤادوبأو دمحأ هاور اذكو ءلوطلا عبسلا يف اهتعضوف ءمیحرلا نمحرلا هللا



 لانے تا۶ يس 7 00 نا لا داش

 نع رخأ قرط نم هك ر دتسم يف مكاحلاو ءہحیحص يف نابح نباو يئاسنلاو
 ريثك نبا ریسفت) .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :مكاحلا لاقو .هب يبارعألا فوع

 (عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد ٠١1/4 «ءضاير مالسلا راد ٢١۹٥ :ص ةبوتلا / لمكم

 ال رمأ حاتتفا دارأ نإف ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقي نأ دارأ اذإ

 .ةيجارسلا يف اذك ءذوعتی نآرقلا ة ءارق دارأ نإو ءذوعتی

 دة روش 9 ٰٰٰٔك ٗ ک۶8

 هللا مسب كلذ عبتيو ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسي نأ هيلعف ةيآ ة-ءارق

 ةروس ىلإ هت ءارق يف رمو ىمسو لافنألا ةروسب ذاعتسا نإف ءميحرلا نمحرلا
 فلاخي نأ هل يغبني الو «ةيمسعلاو ةذاعتسالا نم مدقت ام هافك اهأرقو ةبوعلا

 متخ ىلع رصتقا نإو «سانلا يديأ يف يتلا فحاصملا اوبتكو اوقفتا نيذلا

 هتدارإك ناك ةبوتلا ةروس ئدتبي نأ دارأ مث «ة ءارقلا عطقف لافنألا روس

 يف اذك ءروسلا رئاس كلذكو «يمسيو ذیعتسیف لافنألا نم هت ءارق ءادعبا

 ملك ىلاعترثلاو ظتف م١ 5/9 ةيدنهلا ٰیواتفلا) .طيحملا

(aI / Fr: (یت د 

 انھڑب ن آر ق ںیم لئاب وم وہ توم فک
 رک کد نآرق ل یم یاہو مر جواب ےک وم غ اس یر کن آر ق -:(۳۸) لاوس

 ؟ےاسیکانھڑپ
 ےک برأ رول ہ کے یکم - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 هيو ںیم للاب ومس تولى م ا ؛ اج یک والت یکم رکن آر قر کد ںیم فح رتا
 ۔ےہ لاتنام یک کے کت والتر ک

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هدج نع يفقثلا سوأ نب هللا دبع نع



 لاک توالت ےس سس... ےک( ن الاداشرا

 ءارقو ءةجرد فلا فحصملا ريغ يف نآرقلا ة ءارق :ملسو هيلع هللا یلص هللا

 يف باب / يقهيبلل ناميإلا بعش) .ةجرد يفلأ كلذ ىلع فعضت فحصملا يف هت

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲۱۸ :مقر ٦۰۷/٢ نآرقلا ميظعت

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع

 ناميإلا بعش) .فحصملا يف ًارقیلف هلوسرو هللا بحي نأ ملعي نأ هرس نم

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲۱۹ :مقر ٦٥۸/٢ نآرقلا میظعت يف باب / يقهيبلل

 بعش) .فحصملا يف رظنلا اوميدأ :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲٢٢ :مقر ٦٥۸/٢ نآرقلا ميظعت يف باب / يقهيبلل ناميإلا

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 نم اهظح امو !هللا لوسر اي :ليق .ةدابعلا نم اهظح مكنيعأ اوطعا :ملسو هيلع

 بعش) .هبئاجع دنع رابتعالاو هيف ركفتلاو فحصملا يف رظنلا :لاق «ةدابعلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲۲۲ :مقر ٦٥۸/۲ نآرقلا ميظعت يف باب / يقهيبلل ناميإلا

 ترهط انبولق نأ ول :هنع هللا يضر نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ لاق
 امو ءفحصملا يف رظنأ ال موي يلع يتأي نأ هركأل ينإو ءانبر مالك نم انعبش ام

 ناميإلا بعش) .اهيف رظنلا ميدي ناك ام ةرثك نم هفحصم قرخ ىتح نامثع تام

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲٢٢ :مقر ٦۰۹/٢ نآرقلا میظعت يف باب / يقهيبلل

 فحصملا ذخأي لهج يبأ نب ةمركع ناك :لاق ةكيلم يبأ نبا نع

 / يقهيبلل ناميإلا بعش) .يبر باتک يبر باتک :لوقیو ءيكبيو ههجو ىلع هعضيو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲۲۹ :مقر 5٠١/7 نآرقلا ميظعت يف باب

 نأل ؛بحأ فحصملا نم ةءارقلاو ءةزئاج عابسألا نم نآرقلا ة ءارق

 نم ىلوأ فحصملا يف نآرقلا ة ءارق ...... طيحملا يف اذك «ةثدحم عابسألا



 اسے تا۶ ےسسسسس 4# سس 0 ناشر

 نآرقلا ةءارقو حيبستلاو ةالصلا يف عبارلا بابلا / ةيدنهلا ٰیواتفلا) .بلقلا رهظ نم ة ءارقلا

 می اھت او اف (ایرکز ۳۱۷-۵

 :alv | F1) و)

 ؟ں ای کرب ےناج رگ یم کن آر ےس ھاپ
 نركايك نے اہ رگک اپ نر قے ھتاہ ےک اب تروع یر گا -:(۳۹) لاوس

 ؟ے یرورض ان رک قرص ل وبك ايان آر باب ےک ن آر ایک ؟ جس 5

 وہ لب قرت یکم ركل آر -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےک ميرك آر قرب روط ےک نالت کے س روب شوج ںیم ماوک سیم لاس سا روا ء ےس اچ انرکراففتما
 روا مزال تسإ اذهل ؟ < لل صا یئوکی کس ہ وے اہ ایک دص ل وبك اغ آر یارب ےک كازو

 حرت یم ا 3 ےاج یکہدصزیچ یئوکریفا ےک نیا مازتلا بلا ؟ اج اھ ت یردرض
 رپ 721

 عبارلا بابلا / ةيهاركلا باتک ہةیدنھلا ٰیواتفلا) .ٌبجاو هقفلاو نآرقلا ميظعت نأل

 ملكا ىلاعتر للاو یف (ايركز ۵٥

 (ھ۷٢۱۳ء۹۷۱۸ / ۱:ا و)

 ؟ےئ اج ثوأوضو # وم تڑپ ن آر
 نایمرد رکا ؟ے یرورض انرکوضو دعي ےس نھ ب كأي نآر قایک -:(00) لاوس

 ؟ لترك اج ایکو مضو تردي لے اج ٹوٹوضو سیٹ

 ںیہ ےہ دھڑ لابز مك آر قر گا -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نیہ ںیہ ےک معذب ل آر طفح یھبر یف ےک وضو لب ؛ے لاى رورض انوہوضواب ے ےک سا

 ےک ہوم رک آر قے ےس ترورض کے سیما نہر قرواء ںیہ ےہ دهب نا آر قر کو سد رکا
 کوم انکو ضو ور ہود و ےن اج ٹ وثوضو نئایمرد ےک توالت گا ےہ کر ور ار کومضو ےل ےک



 لاشك توالت ۸ا( )واشر

 ۲۷۹ :ةعقاولا] نرمل لإ ةّمَمَ سمي ال :ٰیلاعت هللا لاق

 ساجنألاو ثادحألا نم « َنْوُرُهْطُمْلا لإ سَم هسي ال :ہریغو ةداتق لاق

 ىلع روهمجلاف ءءوضو ريغ ىلع فحصملا سم يف ءاملعلا فلتخاو .....

 دعسو دوعسم نباو يلع بهذم وهو ءمزح نب ورمع ثيدخل هسم نم عنملا

 ءدامحو مكحلاو يعخنلاو يرهزلاو ءاطعو ديز نب ديعسو صاقو نب

 ةفينح يبأ نع ةياورلا فلتخاو .يعفاشلاو کلام مهنم ءاهقفلا نم ةعامجو
 ال امو هيشاوحو هرهاظ هسمي هنأ هنع يورو .ثدحملا هسمي هنأ هنع يورف

 ۱۰۸/٦ [۷۹ ةعقاولا] يبطرقلا ريسفت) .رهاط الإ هسمي الف باتکلا امأو هيف بوتكم

 نآرقلا سم / ةراهطلا باتك ءعئانصلا عئادب «توريب يبرعلا ثارشلا ءايحإ راد ۲۲٦۱۷ ءايركز

 (توريب ۳۰۱۱ دهتجملا ةيادب ءايركز 0١

 ءثدحلاو ةبانجلا نم يأ 4َنْوُرّهَطُمْلا الإ هّسَمَياَلظ :ئلاعت لاق

 کلام مامإلا ہاور امب كلذ يف اوجتحاو .فحصملا انهه نآرقلاب دارملاو

 باتکلا يف نأ مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نع هئطوم يف

 نآرقلا سمي ال نأ مزح نب ورمعل ملسو هيلع هّللا یلص هللا لوسر هبتك يذلا

 (ضاير مالسلا راد ٤ ٠١١ :ص لمكم ريثك نبا ريسفت) .رهاط الإ

 هللا يضر يسرافلا ينعي ناملس عم اك :لاق ديزي نب نمحرلا دبع نع

 فكانلأسف تأضوت ول :انلقف ءانيلإ جرخو انع ئراوتف ةجاح ىلإ قلطناف هنع

 مث نورهطملا هسمي امنإ هسمأ تسل ينإف ينولس :لاقف «نارقلا نم ءايشأ نع

 يركز ۲۳۹/۲۷ ةعقاول ةروس / یناعمل حور نورما الإ سَم هسي ال : الت

 نأ نع هللا يضر يلع ىلع تاخد : نق دالا

 هنع هللا يضر يلع امهثعبف «بسحأ دسأ ينب نم لجرو انم لجر ؛نالجرو



 اض تاو سس ,-1 0 پ7

 مث ءجرخملا لخدف ماق مٹ .امكنيد نع اجلاعف «ناجلع امكنإ :لاقو ءاًهجو

 اوركنأف ءنآرقلا أرقي لعج مث ءاهب حّسمتف ًةنفخ هنم ذخأف ءءامب اعدف جرخ

 انثرقيف ءالخلا نم ج رخي ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ :لاقف ءكلذ

 نآرقلا نع - هزجحي :لاق وأ - هبجحي نكي ملو ءمحللا انعم لكأيو «نآرقلا

 (۲۲۹ :مقر نآرقلا أرقي بنحلا يف باب / ةراهطلا باتك ءدؤاد يبأ ننس) .ةبانجلا سيل ءيش

 وهو ءرغصألا ثدخلاب ثدحملل ة ءارقلا زاوج ىلع لدي ثيدحلاو

 الف هسمو فحصملا يف ثدحملا ة ءارق امأو ...... اًهالخ هيف رن مل هيلع عمجم

 :ص نآرقلا أرقي بنحلا يف باب / ةراهطلا باتك ہدوبعملا نوع) .خلا ةراهطب الإ زوجي

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱۳٣٤٣

 .حيحصلا يف لصتملا ال لصفنملا هفالغب الإ فحصم سم ثدحمل زوجي ال

 باب / ةراهطلا باتک «راتحملا در ہلنبوید ةمألا هيقف ةبتكم 47/١ ةراهطلا باتك / رهنألا عمجم)

 (ايركز ١١5/١ ضيحلا باب / ةراهطلا باتك «قئافلا رهنلا یچارک ۲۹۲/۱ ءايركز ۸۸/۱ ضيحلا

 فاجتم فالغب الإ فحصملا سم ثدحملاو بنجلو امهل زوجي ال

 ئواتفل» .حيحصلا وه هب لصتم وه امب ال زرشملا ريغلا دلجلاو ةطيرخلاك هنع
 ةيادهلا ءايركز ۳۹/۱ ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا ماكحأ يف عبارلا لصفلا / ةراهطلا باتك ءةیدنھلا

 ملك ی اھت او اف (دنبوید لالب ةبتكم 1۳/١ تاراھطلا باتك /

 ( ۱٢۴/۹۲۳ | ٢٢ٰگاضر یت د)

 ؟ے اج ٹولوضو تو ان ارود

 انرکوضوأر وفايك آب ےاج ٹولوضو تح ذب تعب ميركل آر قرگا -:(0) لاوس
 لب رفت حاضو ؟ےت اچ

 ںیہ هدي لابز مك آر را -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا
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 ھاہوکم یر کن آر رداء ےاج ٹوٹوسضو نارود ےک توالت ر ظا گاہ تہلا؛ے لاى رورضوضو

 ۔ے لا اج ان اگل جت وک مرک وضو الب کں وبك اوم نر کو ضو ونوم ترورض یکے ال

 ولو ةالصلل ثدحملا ىلع ضرف :لوألا :ماسقأ ةثالث ىلع ءوضولا

 :هلوق .ةيآ ولو نآرقلا سملو «ةوالتلا ةدجسو «ةزانجلا ةالصلو الفن تناك

 «(َنْوْرَهْطَمْلا لإ همي ال :ئلاعت هلوقل طئاح وأ مهرد ىلع ةبوتكم ةيآ ولو

 فاصوأ يف لصف / ةراهطلا باتك «حالفلا يقارم عم حاضيإلا رون) . ضايبلاو ةباتكلا ءاوسو

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد "4 :ص ءوضولا

 مهردك ةيآ هيف ام يأ فحصم سم رغصألابو ربكألاب يأ هب مرحيو
 (ايركز ۳۱٥٣۸۱ ةراهطلا باتك / راتخملا ردلا) .ز رشم ريغ فاجتم فالغب الإ رادجو

 ءعامجالاب اًظفح هناسل رهظ ىلع يأ اًرهاظ ثدحملل نآرقلا ة ءارق هركت الو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يلع نع ننسلا باحصأ یورو

 نع هزجحي ال وأ هبجحي ال ناكو ءمحللا انعم لكأيو انأ رقيف ءالخلا نم ج رخي ناك
 ملك ی اھت او تف (روهال یمڈیکا ليهس ٢٥ :ص يريبك) .ةبانجلا سيل ءيش ة ءارق

 :aly / FL) یت ر)

 ادر ك 2 2

 ی ایک ے نوم لوم کاش رکن آر قاعد کک آر مش -:(۴۳) لاوس

 ؟ںیہ ےک ے اعد رصد وک یک لب ن آں رجب اعدوو لآ كل الام ؟ے ىرورضانع يوك

 مان ےکاھد یکن آر تب روظم اع -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےرابققا ےک یس ركاب ءںیہ ے ر ے وہ كك سش یم كاي آر وہ تاك اعووچ ےس

 ںیہ اورج سیم ےراب ا ۔ ںیہ لب تبا ےس تی صر یمن نل: ںیہ تسروروا
 ليت نر لوك عساي ا روک نإ ےک اھو رول نمی ئوکر گا بل ؛ ںیہ رورٹکروا فتش تہب ہو



 لاضفح توات سس سس كاسل (ا) نین. اد اشر
 ورأ قالك همام دن سیم ناپ ز يل رعركاس لس ھڑئاعدروا لوك اك هب ہنوکاعد لاك اروا ےس

 اعد اقلطمرب نآرق مت ےس کتاب ترج لوك ںی سا ءےن كك اعد لی ناين كردي
 ۔ےۓئاج یگام یھبی ئوکود ےہ اچ ےہ لوم لوت

 مكاحلا لاق “يربق يف يتشحو سنآ مهلا” روھشملا نآرقلا ءاعد

 يتسبلا ليلخ نب دمحأ انربخأ ءيربنعلا ٰییحی انربخأ :هخيرات يف يروباسينلا
 نب ديلو انثدح دلاخ نب هللا دبع نب دمحأ انثدح < ءدمحم نب ثيللاانثدح

 لاق : لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع «نسحلا نع مدخلا لنوع جب

 يتشحو سنآ مهلا” :لقيلف ف مكدحأ متخ اذإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 اخ ع وا :لاقو «تادايزلا يف يطويسلا هدروأ “يربق يف

 ١74/١( تاعوضوملا ىلع تادایزلا) .ثيدحلا عضوب نيرهشلا دحأ يدابيوجلا

 :يرزجلا نبا لاق ءخلا “اّمامإ يل هلعجو نآرقلاب ينمحرا مهلا” :ءاعدو
 (4517/7 رشع نآرقلا يفرشنلا) . لضعم ثيدح

 عمج نآرقلا متخ اذإ ناك هنع هللا يضر کلام نب سنأ نأ تبانث نع

 ملی اھت او طف (۲۹۱۱۱ يناربطلل ریبکلا محعملا) .مهل اعدف هدلوو هلهأ

 ( ۱٣۷۱۸۱۰ / 0: لانجري و )

 نارك اعد لت كارل اور لمي ل 77 ںیہ فا

 ہایکرایقخاہقب رم ےل ےک بان ل اسیر وكت یم ےن یر گا )٣۳(:- لاوس
 حر لإ ہول تڑپ ہحرمر سه سس ا ے اہ د اچ ايان ںی راپ وج کور ہک ناوفوكل ويد ارا

 اب سم م لا ای لع ندا <١ اچ ءايلو اپ ہر ٢۰۴-۳۰ راپ اني اتیا ےن لاير ارسم

 ؟ے ایک ی ری: ۓارکل کہ آر ٣ی ےہ طلا ءشٹیوداز
 ایاپ نو دفع روا یئوکردناےک سار گا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لئاضفے تاک سس مل (ا) نین اواشررا

 كاعد بج عب ےک نم ذب ميرك آر ق حررط لإ قف نيد نیل اکہ ریو ترجا اش ےہ
 روم ايت جس لاش واکر لوك ار شی سا ہے اتکا ايكب اوٹ لااصياوكت یم قف گے تاج
 ۔ے اک اج اھ ذب رکن آر ییہ ردي م اقم ےنپا ےنپاءںیئییردرض یئوکانھڑپ

 وأ ةالص هريغب هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ كلذ يف لصألاو

 باتكلاب انباحصأ دنع كلذ ريغوأ اًركذ وأ نآرق ة ءارق وأ ةقدص وأ اًموص

 ۱۹٦/۱( ةيادهلا ءايركز ٠٠٠١/۳ قئارلا رحبلا) .ةنسلاو

 يف عاش ام نأ لصاحلاف «نامثآ يطعملاو ذخآلاو ايندلل ئراقلا عنميو

 ملك لاتدثلاواتن (ایرکز ۷۷/۹ راتحملا درر .زوجي ال ةرجألاب ءازجألا ة ءارق نم اننامز

 (ھ ۱٣۴/۱۷۲۵ | ےہ

Eاعر کک َنْوُحِلْفُملاِ رعب ےک عن  

 ےس ارقتبا لو رقاب ےک ےن کل کک اڑ رت -:(00) لوس

 ؟ےایکا ھڑ كت 4 َنْوُحِلْفُملا»

 ءاذتباهرايوددعإ ےک ن آر مخ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 روا۔ے بق نهدي کت 4 َنْوْحِلْفُملا# تای آ اتیا یکم رتب کروم ےس تین یک رک

 ےہ د ید آ اما ےس بس رکے ایگ ارپ شی کے دافتسم ےس تیادر یہا لکا رد

 لاح لا” یب ٹی دعوکں إ- "سدرك رورو ابودرجب دعب ےک ےن رکل کل کیک یس
 ےناج ككل یم یرایت یکے رسودرک؟ےرغس ین د کیا قیس جايك کر یم ےس “لحترملا
 اکث ی دع هروب وو وے درک ورشو رايود بج الاو ےک مكي آر طی ۔الاو

 رار قدری دنیا کت نو حلفُملا و رعب ےک تے ءالعے ىإ ءے اتل نم قادصم

 (۲۷۵ 6دنب يو مولعلاراد واف )ےس رات امنہااک سا سٹور یو تدا رت ےاید

 لمعلا يا هللا لور ايه لجو: لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 يذلا :لاق ؟لحترملا لاحلا امو :لاق .لحترملا لاحلا :لاق ؟هّللا ىلإ بحأ



 لكافه توا سس سس( نیا لاداشرز

 باوبأ ليبق/ يذمرتلا ننس) .لحترا لح املك هرخآ ىلإ نآرقلا لوأ نم برضی

 (۲۹ ٤۸ :مقر ۱۲۳/۲ نآرقلا ریسفت

 سمخو ةحتافلا اوأرقو اوأدتبا ةوالتلاب نآرقلا اومتخ اذإ ةكم لهأ ءارق

 ءارقلا نوعطقي مث :4(َنْوُحِلُمْلا ُمُه كلوا ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نم تايآ
 تحت / رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا) .لحترملا لاحلا كلذ لعاف نومسیو ة-

 (توريب ةيملعلا بتكلاراد ٣١٤/٤-٦١٤ للح :ظفل

 هللا یلص هلوقل ؛ةيناثلا يف ةرقبلا نم أرقي ىلوألا يف نآرقلا متخ ولو

 يواطحطلا ةيشاح) .حتتفملا متاخلا ينعي «ءلحترملا لاحلا سانلا ريخ :ملسو هيلع

 / يماش ہدنبوید باتکلا راد ۳٥٣ :ص تاهوركملا يف لصف / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع

 ملك یل اھت لو اف (یچارک ه 45/١ ءايركز ۲٦۹/٢ ةالصلا باتک

 alye) | ۱۸۰ئ افر ین د)

 ؟شیاڈ نايك ىلإب لم ںیم ےن وعو ےک ناد رج
 نابي سی یل ان یاپ اكس أدعب ےک ےن ودول ن اد زج ےک مکر کل آر ق -:(02) لاوس

 ؟ےایک

 ات اہ ایکو ضو س :مقد نل -:دعب امآ اًيلصمو اًدماح باوجلا
 هارب نايل ؟ ےس لین تاب یک رح یئوکل یم لإ 7ے اہ ایداہب ناپ رکود ناادزج لي یا را

 یل دا ے حر ط ليا ياكل ویک ۓاجایاھب ہن ناپ کس أري ہت کا ان ای لان ی نگ سار
 ہى ےاجاید لاذ یم نتدحك ای دك «ىرايكك ای وکی إب سأ اےک وہ لوھ رکا لب ےہ

 یوم تاب تم ےس بس

 .ميظعتلاب لخي عضوم يف یقلی ال .بجاو هقفلاو نآرقلا ميظعت نأل

 می اھت او اف (ایرکز ٤/٥ ۳٣-۳۱٣ عبارلا بابلا / ةيهاركلا باتک «ةيدنهلا ئواتفلا)

 ) یب :۱٣۳۷۹۲۷۰ | rrھ(



 ہہم ھڑتٹھڈاسژژس*سوسسسس وو

 2 تشك ايه لأ نعي ن آر وتا ےک مج ناضمر
 روا ےاتھڑم ےراپ راسنا زور لي کر ایل ا ناضمر سش یا )٠۹(:- لاوس

 سن ود روا ےہانرکل شیپ کا نآر ےک کلام رضوا ج تكس کاپ نر قر

 سیم وتود اہ ےہ اتر کی فكم ت د ایز ےس ہدایزروا ےہ حرك گہ توالت ندو تار فرص

 ؟ےریظل بات ل کک
 يال یت ںونود تودالرداہمجت -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یھب ںیم تعب نآر قر کھ ھر وا ے با و بج وم یک انہ ڑپ نآر قودي زء ںیہ تتكسر تینا ج

 یک لب اي حد ماجا ماكل وفود روتا ےک لاد تعا کے یب راے سا ےہ ہد اف لفت
 وب تك كس مارک ماع تحمر کل اب تقو ھی روا یہ رک والت ؛وہ قف ول كت والہ دایز
 ۔ںیتاج وہ لے ںئاع تپ وفود کا ٤ں رکا ایک لاطم باكر رواج

 رک دتلو ہنی هيبا اوبدل کراَبُم کیلا هارن بنک : ٰیلاعت هللا لاق

 [۲۹ :صر بالالار
 : لاق ...... ؟ينصوأ !هّللا لوسر ای تلق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 .ءامسلا يف كل رخذو ضرألا يف كل رون هنإف نآرقلا ةوالتب کیلع

 ۳٣٣( :مقر نابح نبا حيحص)
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ام باب / ضئارفلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .خلا سانلا هوملعو ضئارفلاو نآرقلا اوملعت

 ملی اھت او اف (۲۰۹۱ :مقر ضئارفلا ميلعت يف ءاج

 (ھ۷٢۱۳ء۹۷۱۸ / *:ٌلامضجر و )

 نري یا وہ تھ ڑی دللا محشر تال ب یکن آر ق اکہ دناوخ ان
 قاب نئلرب یکن آر تک ولودایک تع هني سینا تک ولوج -:(02) لاوس

 ۔اگ تاج لبا ڈاک ن آر ےس لاء لود رجله ڑپ فلا منح



 لاضفک تام سيسبب(: نئ اداخرا

 نآر تے روپ ےس نھ ڑپ دلا مک حت -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 فرم کے اچول ووا یی اارنہل؛ اگے با و اکے ذي دشلا مم فر صب کے ںی با اک

 ( ليج ےر ادویات )- لور رو 11 نر فر تفر ایہ ےک انکار شا مم

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 وهو هيف عتتيو نآرقلا أرقي يذلاو «ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملا
 ید ملسم حيحص) . نارجأ هل قاش هيلع

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 (۱۲۱۷۳ :مقر ۲۹۸/٦ يقهيبلل ئربكلا ننسلا) . سانلا هوملعو نآرقلا اوملعت

 :نارجأ هلف هظفح فعضل هتوالت يف ددرتي يذلا وهف هيف عدعتتي يذلا امأو

 اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك «جاهنملا) .هتقشمو هتوالت يف هعتعتتب رجأو ة ءارقلاب رجأ

 ملك ىلاقتشاو اف (ةيلودلا راكفألا تيب ١٥٥ :ص هيف عتعتتي يذلاو نآرقلا يف رهاملا لضف باب /

 (ھ۱۲۲۱۷۷۹/۱۵ / اس: لامر ی و)

 ؟ے بجاو تد صر ےناج ثوحي م رایی ن آر شے د ارايك
 انک دصایکذ ب ۓاج ركرك وجي هس اهداياي یر کن آر را -:(۲۸) لاوس

 ۔یی زا وأ تس باج ؟ کو

 رابظار قري مرآ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 امجد ىرورضسسأ ناک ؟ ںیمدرکی کہ ر صوب ڈوب قوم« ےس اج نر كر ور ضر افخنتساروا تمار
 ( لینڈ ه مراسي Sel SF قمتي افك« يركز 0۸7۸دی دہ قوات ارنإ)- اج

 ميلستلاو حيبستلا يف لصف / ةيدنهلا ىلع ةيناحر .ٌبجاو هقفلاو نآرقلا ميظعت نأل

 ملكا لیتا یف (ایرکز ۸٣۳

(aly / rL: lr) 

© 



 ف او وراروآ سس وو

 ہہم ہم 4

 فل اطّووداروا

 انه روسی صر مم ا ئل ےک اہ و عيد

 ہر لت رو تر ے ےک ابو عفو لب تالاح لاب وودوجوم -:(۲۹) لاوس

 ؟ےامییکانھڑب ركوب
 لٹ لا رواءے رابم ان ركل وراك -:دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 ۔ےۓئاج اھم ن یر دورے اے لئريت لوى شم روم ور بت

 باب / ةالصلا باتك «ةياعسلا) .ةهاركلا دح ىلإ هغلبي بودنملا ىلع رارصإلا

 (روهال یمڈیکا ليهس 75/7 ةالصلا ةفص

 اننيب ليح دقو ةيبيدحلا نم انعجر امل :لاق هننع هللا يضر سنأ نع

 ٥۸۳/۸ ريسفتلا باتك / يرابلا حتف) .تلزنف ةباکلاو نزحلا نيب نحنف انكُسن نيبو

 (توريب ةفرعملا راد ٦٦١۷ :مقر تحت

 ريسي ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ملسأ نب ديز نع
 نع باطخلا نب رمع هلأسف ءاليل هعم ريسي باطخلا نب رمعو هرافسأ ضعب يف

 ملف هلأس مث «هبجی ملف هلأس مث «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هبجي ملف «ءيش
 هيلع هللا یلص هللا لوسر ترزن ؛رمع مأ تلكث :باطخلا نب رمع لاقف «هبجي

 مث «يريعب بكر حف :رمع لاق .كبيجُي ال كلذ لك ءتارم ثالث ملسو

 اًحراص تعمس نأ ُتبشن امف ءنآرقلا يف لزنُي نأ تيشخو «سانلا مامأ تمدقت



 فل اط ووراروا سس 14 و اشا

 یلص هللا لوسر تئجف ءنآرق يف لزن نوکی نأ تيشخ دقل :تلقف ءيب خرصي

 بحأ يهل ةروس ةليللا يلع تلزنأ دقل” :لاقف ہیلع تملسف ملسو هيلع هللا

 ! هع ل 2 2 ٠

 ملك لات لو اقف ٥۸۳۳٣( :مقر انيبم اححتف كل انحتف انا :باب / ريسفتلا باتك ءيراخبلا

 al) /۱۸:ٰئ افر ین د)

 ہمطو او ةر رص

 ؟ے ہقب رطایکاک ناپ دبات صغ -:(20) لاوس

 هاني ے ناطیشکے ےہ ن الع کے -: دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 دای كت ا ومروا_هريغو ۔ے رکو شوروا ء ےاج ثيل فوم اهي روا ے اچ ھی نوہارٹھکء ےگ ام

 ر ماجا ےس اروا ےس اچ یف کر ایتخا ا وکی د[ اذهل ؛ ےہ نوم تفص كر ورغوربک

 اياد ںی
 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 الإو ءبضغلا هنع بهذ ناف ,سلجیلف مئاق وهو مكدحأ بضغ اذإ انل
 ٦۷۸۲( :مقر بضغلا دنع لاقي ام باب / بدألا باتک لوأ ہدؤادوبأ هاور) .عجطضیلف

 هللا یلص يبنلا دنع نالجر ّبتسا :لاق هنع هللا يضر درص نب ناميلس

 یلص هللا لوسر لاق «هجادوأ خفتنتو ءهانيع ٌرمحتو ءامهدحأ لعجف «ملسو هيلع

 نم هّللاب ذوعأ :دجي يذلا هنع بهذل اهلاق ول ةملك فرعأل ينإ :ملسو هيلع هللا

 لهو :لاقف :ءالعلا نبا لاق ءنونج نم يب ىرت لهو لجرلا لاقف .ميجرلا ناطيشلا
 هسفن كلمي نم لضف باب / بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك ءملسم حیحص) .لجرلا ركذي ملو ءىرت

 ٤۸ ٠١( :مقر نعللاو بابسلا نم ىهني ام باب / بدألا باتك ءيراخبلا حيحص ٠ :مقر بضغلا دنع

 هملكف يدعسلا دمحم نب ةورع ىلع انلخد :لاق صاقلا لئاو يبأ نع

 :لاق ءهنع هللا يضر ةيطع يدج نع يبأ ينثدح :لاقف ًاضوتف ماقف ءہبضغاف لجر



 ف اظ ووراروآ 99 ( 0 نک او اشرب

 ناطيشلا نإو ناطیشلا نم بضغلا نإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 «دؤاد يبأ ننس) .ًاضوتيلف مكدحأ بضغ اذإف ءءاملاب رانلا ًافطت امنإو ءرانلا نم قلخ

 / بدألا باتك ءلمكم بيهرتلاو بیغرتلا ء۷۸۰٦ :مقر بضغلا دنع لاقي ام باب / بدألا باتک لوأ

 می اھت او اف (ةيلودلا راكفألا تيب ١۸۳ :ص هعفد يف بیغرتلاو بضغلا نم بيهرتلا

 alma) | ٢:ٰياضر و)

 ۰ ر +گ ۰

 5 غ نا

 کافر پ سأ«جس لربما هابي قر یک سج: ےہ ین اھب کیا کر حا -:(۵۱) لاوس
 ؟ لي داني مفيظو لوك ےک سا ہے ایکو ٹا

 ھڑپ اف ہر وس جرم ٣تا زور پآ -: دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 نا ءےک ر م اتما اكل ا یوو قوم انك ڑپ دوخ و رکار وا۔ ليك اعد ئل ےک جس امج شأرك
 مک یل اھت او تف( اہ دارم واش ارن تک: نخ فراح )كوم اقش لاء اش

 aloe) / ملام ی د)

 اعد کیا قے ئراورب لاءرف كلو

 ؟ے ات ےنوہہفیظو لوح او ےک د انيرادرب لامرفوكل دج -:(۵۳) لاوس

 لكل ويت یل امت: کراتا -: دعب امأ اًيلصمو اد ماح باوجلا

 لیذ روکے تپ روا ۔ كبس اج لك اعد ےس لد ے ےک یر تم تداعسروا ییرادرب ںامف

 اَلعْجاَو نع َةَُّق اَنِافرُذَو انجاَوَُا ْنِم اَمَل بَ ابر :ےاجاھکر ماما كاعد

 ےہ امر فاطع لس دالوأ یک ارواےڑوج كا لبيت! برے رام ا ی ) 4امام َنْيقَعُمْلِل

 ےک یکن حب ےک زامنرب ( كح دانب ماما اكن ويتم سبت وا ںیم کرتی یکں وما ىرامب ج

E LEےک نإ نا  

 ۔ی اھت شا اش نا ء ومجرب ام



 فئات قورا حس دی ےس( ا) نیئپ لاواشرز

 انَلَعْجاَو و نيغ ةر انن انِاَيْرُدَو انجاَوُڑُا ِْم انَل بِه اتر : ٰیلاعت هللا لاق

 2 لاش او ظتف [ :ناقرفلا] 4 اًماَمإ َنْيِقتُمْلِ
 :ale | FA) ئد)

 درو و و 20 01 1 نكون لبي كدي

 231111111010 یم ندب ے رام -:(۵۳) لاوس

 داب وک

 رق ارق اسكس جر الع بس انمروا اود -: دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 نئ کک ل نس
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ريمع نب کلملا دبع نع

 لضف باب / نآرقلا لئاضف ,لمکم يمرادلا ننس .ءاد لك نم ءافش باتكلا ةحتاف يف

 (عيزوتلاو رشنلل ينغملا راد ۳٣٣٤٣ :مقر ۲۱۲٢ :ص باتكلا ةحتاف

 هنأ ريغ حيحص هدانسإ :ينارادلا دسأ ميلس نيسح ققحملا لاق

 نيسحلا قيرط نم ۲۳۷۰ :مقرب ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأو ءلسرم
 :مقرب زنکلا يف يددهلا يقتملا هبسنو .دانسإلا اذهب نايفس اثدح صفح نب

 ةاكشم يف يزيربتلا بيطخلا هبسنو .السرم بعشلا يف يقهيبلا ىلإ ٠
 لاقو .ناميإلا بعش يف يقهيبلا ىلإو يمرادلا ىلإ :مقرب حيباصملا

 ناميإلا بعش يف يقهيبلاو يمرادلا جرخأ 5,١ روٹنملا ردلا يف يطويسلا

 هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق ريمع نب كلملا دبع نع «تاقث هلاجر لنسب

 ۳۱٣۳ :مقرب ةعوفرملا رارسألا :رظناو ءثيدحلا اذه ركذو ...... :ملسو هيلع

 باب / نآرقلا لئاضف ءلمکم يمرادلا ننس ىلع تاقيلعت) .1817 :مقرب ءافخلا فشكو
 اا هم |

 ملی اھت او اف (عيزوتلاو رشنلل ينغملا راد ۳٣٣٤٤ :مقر تحت ۲۱۲۲ :ص باتكلا ةحتاف لضف

 I) | ۲۹۰ی افر و
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 م امو از

 ےنپا ےن مالعلا ہیلع مکا یکے اھڑپ سیم ںوباتکس سے مت -:(۵۳) لاوس
 يلا زر ”ے ءاھت ايد رک يك یخ کیا مان ےک تانج وک عربا یش ہناجد دبا ترضح یلاعص کیا

 ارح اک رر طی ا روا ؟ے تشقق یکی اخ س اکے یان ل لبيت قل جس ان اجامکی ھجناجد

 ؟ کاپ ںیہ ےک كر ںیم لوك سام
 مرج ےس مان ےک اچ د یا زر” -: دعب امأ اًدلصمو اًدماح باوجلا

 سم س آے یکم باک با ےن وم مالعوج دنس کیا: ںیہ یہ د تسود یکس اے روهشم
 ےہ ےس راپا ےک نس سا روا ےہ با کن یت افت اب وج ءےہ وار کیا كمان یر اصنا یوم
 _ےراپتخا لاقت نوا وضوم اعطق تاور

 5 وتلا لاو "ےن ہرا ہیلع ليام اما ے ےہ قرش ؟ سود لبا لي ۶لا نیم

 زر نيت یم ے رام ےک دیگ سا ےس فاكيردق نوم اكس أه ایا زخم

 لأ فرم ٹی دحروطبلازيل ؛ ککے رد ےک روض ناي ؛ ےہ فيضو رکا ہو کے دی

 - کے جايك كني طخ

 هر روکے ےک تطافت ےس تانج تسدابقفا ےک ےب جت پا سی ئوکرگا ہا

 ۔ےاہاید م ناک ی دع ےس أن کم: ےہ لاي رت لوك یم سا مرش وے رمل[ نوم

 لول او ےناج ےۓایرشکا ںیم لوكس ہرونمدی وم ےن ملی ہیلعطوا یر کا یت

 ےک حر ط ا ہک قد تيارب قات لس اھت ات اہ اہک تس هير ماوك یہ نج ) ںویناس ےنوھچ
 ہو یھی حب ےک سا ہورکو اگ آکا کک د نب ؛درام تمار وف ںی ا تی اج آظفرگاپ یاس

 ۔ںیوہ تانج ںیم لکشیکپ خاسودر کے ہ نامت کس ديك رکا ام لینا بنیا
 : ناقل عت رك تاور یاو دلا لاو

 يلع دمحأ وبأ انثدح :لاق يزورملا ةيورصن نب دمحم لهسوبأ انربخأ
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 نب دمحم ہةناجد وبأ انربخأ :لاق ءيزورملا يبيبحلا هللا دبع نب دمحم نبا

 جن يبا ني دنا ني ديو ني هللا عیال نب وس یم نب معلا

 انیلع هالمأ يراصنألا نازول نب ةشرخ نب سوأ نب كامس ةناجد يبأ مساو

 ناكو «نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس افصلا بابب مارحلا دجسم يف ةكمب

 نب ةملس يبأ انثدح :لاق ةملس نب دمحأ يبأ ينثدح :لاق .ةيحللا بوضخم

 ءهّللا دبع نب ةملس يبأ انثدح :لاق «ةملس نب ىليحي يبأ انثدح :لاق ءىيحي

 :لاق دلاخ نب ديز يبأ انثدح :لاق دلاخ نب ديز نب هللا دبع يبأ انثدح :لاق

 ىلإ توكش :لوقي ةناجد ابأ يبأ تعمس :لاق «ةناجد يبأ نب دلاخ يبأ اثدح

 يف عجطضم انأ امنیب !هللا لوسر اي :تلقف ءملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ءلحنلا يودك اًيودو ءىحرلا ريرصك اًريرص يراد يف تعمس ذإ ءيشارف
 ءولعی ىلوم دوسأ لظب انأ اذإف ءاًبوعرم اًعزف يسأر تعفرف «قربلا عملك اًعملو

 دلجك هدلج اذإف ہدلج تسسمف هيلإ تيوهأف يراد نحص يف لوطبو

 (يراد قرحأو) ينقرحأ دق هنأ تننظف ءرانلا ررش لثم يهجو يف ىمرف ءذفنقلا
 برو !ةناجد ابا اي ءوس رماع کرماع :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف

 امهب ىتأف ءساطرقو ةاودب ينوتنا :لاق مث !ةناجدابأ اي يذؤي کلٹمو !ةبعكلا

 :لاق ؟بتكا امو :لاقف !نسحلا ابأ اي بتكا :لاقو بلاط يبأ نب يلع هلوانف

 ي ا ترا هللا ست »تنك

 نم ىلإ ملسو هيلع هللا یلص نيملاعلا بر لوسر دمحم نم بانك اذنه

 :دعب امأ !نمحر اي ریخب قرطی اًقراط الإ ,نیحلاصلاو ءراوزلاو ءرامعلا نم رادلا قرط

 اًمحتقم اًرجاف وأ ءاًعلوم اقشاع کت ناف ءةعس قحلا يف مكلو ءانل ناف

 مكيلعو انیلع قطني ىلاعتو کرابت هللا باتک اذه الطبم وأ اًفح اًغار وأ
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 اوکر تا ءنوركمت ام نوبتکی انلسرو ءنولمعت متنك ام خسدتسن انك انإ ءقحلاب

 اهل هللا عم نأ معزي نم ىلإو «مانصألا ةدبع ىلإ اوقلطناو ءاذه يباتك َبحاص

 4 َنْوْعَجْرتِهْيَلاَو محلا هل هجو لإ کلا ٍءْيَم لک ره هلا ال .رخآ
 الو هللا ةجح تغلبو ءهللا ءادعأ قرفت ءقَسَع مح ءنورصني ال مه نوبلغي

 :ةناجد وبأ لاق .ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف هّللاب الإ ةوق الو لوح

 يتليل تبو يسار تحت هتلعجو «يراد ىلإ هتلمحو هتجردأف باتكلا تذخأف

 ءیزعلاو تاللاو ءانتقرحأ !ةناجد ابأ اي :لوقي خراص خارص نم الإ تهبتنا امف

 «ىكراد يفانل دوع الف «باتكلا اذه انع تعفر امل كبحاص قحب تاملكلا

 .باتكلا اذنه هيف نوكي عضوم يف الو ءكراوج يف الو ءكاذأ يف هريغ لاقو

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يبحاص قحو ءال تلقف : ةناجد وبأ لاق
 دقلف : ةناجدوبأ لاق .ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رمأتسا ىتح هنعفرأل

 ىتح ءمھئاکبو مهخارصو نجلا نينأ نم تعمس امب يتليل ىلع تلاط
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم حبصلا تيلصف «تودغف تحبصأ

 عفرا !ةناجد ابأ اي :يل لاقف :مهل تلق امو «يتليل نجلا نم تعمس امب هتربخأو

 .ةمايقلا موي ىلإ باذعلا ملأ نودجيل مهنإ اّیبن قحلاب ينثعب يذلا وف ءموقلا نع

 ظفاحلا يزارلا ريمع نب دمحم ركب يبأ نع ءيلیعامسالا ركبوبأ هعبات

 .اذه دمحأ نب دمحم ةناجد يبأ نع

 لحت ال عوضوم وهو ءلیوط ثيدح ةناجد يبأ زرح يف يور دقو
 ةناجد يبأ زرح نم ركذي ام باب / يقهيبلل ةوبنلا لئالد) .باوصلاب ملعأ ٰیلاعت هّللاو هتياور

 ةيؤر يف تازجعملا ركذ «يطويسلل ٰیربکلا صئاصخلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد 17-1١١

 (ةيثيدحلا بتكلا راد ۳٦۹/۲ ةناحد يبأ ةذيوعت يف باب / نجلا هباحصأ
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 يراصنألا ةناجد وبأ ..... ةشرخ نب کامس :ربلا دبع نبا ةمالعلا لاق

 هيلإ بوسنملا زرحلا يف هنيدح دانسإو ...... اًردب دهش «هتينكب روھشم وه
 مقر ٥٥٦٦ :ص كامس باب / لمكم ربلا دبع نبال باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا) .فیعض

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٥١١/١ ميملاو نيسلا باب / ةباغلا دسأ ءلیحلا راد ٠١55 :ةمحرتلا

 نب بيج نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب يلع وهو :ظفاحلا لاق

 :ةمحرتلا مقر ۲۲٢ نازیملا ناسل) .هدج دج ىلإ بسن ءدامح نب ىيحي نب دامح

 (ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم ۱

 بستنملا دادجألا ضعبل مسا وهو دامح ىلإ ةبسدلا هذه ءيدامحلا

 نسحلا وبأ يضاقلا اهب رهتشاو ديز نب دامح ىلإ ةبسدلا هتاف :تلق ...... هيلإ

 هللا دبع نب دمحم نب يلع اًضيأ هّئافو .فرحش نب حتفلا نع يور يدامحلا

 مكاحلا هنع یورو ءهريغو دامح نب ىسوم نبا دمحم عمس يدامحلا يزورملا
 (دادغب ٰینثملا ةبتكم 84/١ ميملاو ءاحلا باب / باسنألا بيذهت يف بابللا) هللا دبع وبأ

 دمحأ يبأ نع هللا دبع ابأ مكاحلا تلاس :لوقي يلع نب دوعسم تعمس

 ؟يبيبحلا مأ ربخ يونسحلا :تلقف ءركسلا لثم بذكي نانك :لاقف ءيبيبحلا

 هللا دبع يبأ مكاحلل يرحنسلا يلع نب دوعسم تالاؤس) .الاح هنم نسحأ يونسحلا :لاقف

 مقر ۸/۱١ يبيبحلا / ءالبنلا مالعأ ريس ءتوریب يمالسإلا برغلا راد ٠١ :مقر ۷٤ :ص يروباشينلا

 (ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم ه 44١ :ةمحرتلا مقر ۲۲/١ نازيملا ناسل ہقلاسرلا ةسسؤم ۳٣ :ةمحرتلا

 :ںیہ تام رفيلعشلا مر اح ماما ل “نیحیحصلا ىلع کر دتسملا” ج لانج

 نب قحسإ بوقعيوبأ انث « ورمب يدامحلا دمحم نب يلع انثدح

 نب هللا دبع انث ءيزورملا ةمقلع نب نمحرلا دبع انث ءيسخرسلا ميهاربإ
 يلع نع «يرتخبلا يبأ نع «ةرم نب ورمع نع ءرعسمو ةبعش نع ءكرابملا
 ةالصلا هيلع ليربجل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر
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 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ :لاق ؟یعم رجاهي نم :مالسلاو

 .هاجرخي ملو نتملاو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :يبهذلا لاق

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦٢٤٢ :مقر 1/۳ ةرجهلا باتك / نيحيحصلا ىلع كردتسملا)

 او روس ل

 يكمربلا رمع نب ميهاربإ انابنأ يريرجلا دمحأ نب هللا ةبه (انربخأ)

 اغ ام وز رشم افقد سو فلل و يدللا دعوي كم كرولا تالا

 يدهم نب ميهاربإ انثدح يبأ انثدح يربكعلا باهش نب دمحم نب ة-زمح
 نب دمحم ينثدح يمزراوخلا دمحم وبأ باهولا دبع نب هللا دبع انثدح يليألا

 يراصنألا ىسوم نع ميهاربإ نع يشرقلا مهدأ نب دمحم انثدح يرصبلا ركب
 اهّللا لوسر اي :لاقف هللا لوسر ىلإ يراصنألا ةناجد وبأ ىكش :لاق هيبأ نع

 «لوطيو هولعي لعجف ناطيش يسار دنع اذإف «تحتف ذإ مئان ةحرابلا انأ انيب

 پیف کلش هللا لوسز لاف فلا دلج ةا تا قت رھا

 بلاط يبأ نب يلع يل عدا !ةبعكلا برو ءوس رماع كراد رماع !ةناجدابأ

 نم هيذؤي ءيش ال اًباتك يراصنألا ةناجد يبأل بتکا !نسحلا ابا ای هاعدف

 :بتكأ :لاق ؟بتكأ امو :لاقف ءهدعب

 یل نيرعلا لا دمحم نم باک اذه ءييعرلا خلا هللا سب

 ةوارهلاو جاتلا بحاص يمشاهلا يشرقلا يندملا يكملا يحطبألا يماهتلا

 قرط نم ىلإ هللا الإ هلإ ال لوق بحاص ةلبقلاو نآرقلاو ةقانلاو بيضقلاو

 قحلا يف مكلو اتل ناف !دعب امأ ءريخب قربي اًقراط الإ رامعلاو راوزلا نم رادلا

 قح ىعدم وأ اًرهتجم اًرجاف وأ اًمحتقم اًيذؤم وأ اًعلوم اًقشانع نكي ناف ًةعس

 ام نوبتكي مكيدل هلسرو قحلاب مكيلعو انیلع قطني هللا باتك اذلهف ءالطبم



 فال و وراروا 1 ل الاواشرا

 عم ذختا نم ىلإ ناثوألا ةدبع ىلإ اوقلطناو نآرقلا ةلمح اوكرتأ ءنوركمت

 ران نم ظاوش امكيلع لسري .ميظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال ءرخآ اهل هللا
 ال ذئمویف .ناهدلاك ةدرو تناكف ءامسلا تقشنا اذإف .نارصتنت الف ساحنو

 کسأر دنع هعض :لاقف «باتکلا ىوط مث .ناج الو سنإ هبنذ نع لأسي

 انبلط الو كاندرأ ام هّللاو رانلاب انتقرحأ رانلا رانلا نوداني مه اذإفهعضوف

 دمحم سفن يذلاو :لاقف ءانع باتكلا عفراف قرطف انراز رئاز نكلو كاذأ

 ناف ءمھنع عفرا :لاقف هربخأف هللا لوسر نذاتسا ىتح مكنع هعفرا ال هديب

 هذه تلخد ام هديب دمحم سفن يذلاوف «باذعلاب مهيلع دعف ةئيسلاب اوداع

 .نوواغلاو هدونجو هتيرذو سیلبإ بره الإ الزنم الو اًعضوم الو اًراد ءامسألا

 ةباحصلا يف سیلو ليهاجم هلاجر رثكأو ع وطقم هدانسإو :عوضوم

 ءاعدلاو رک ذلا باتك / ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا يلآللا) .الصأ یلسوم همسا نم

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲

 وبأ لاق «نيباذكلا ضعب هقلتخا وأ «باذك صخش يراصنألا یلموم

 قيرط نم «ةناجد يبأ زرح قاس نأ دعب - تاعوضوملا يف يزوجلا نب جرفلا

 :هلوطب ...... هيبأ نع يراصنألا ىسوم نب ميهاربإ نع ءيشرقلا مهدأ نب دمحم
 «ىسوم همسا نم ةباحصلا يف سيلو ءعطقنم هدانسإو ءعوضوم ثيدح اذه

 راد ۸٦۷ :ةمحرتلا مقر ٠١5/5 ةباحصلا ةفرعم زییمت يف ةباصإلا) .ليهاجم هلاجر رثكأو

 ةيقرو ةاحد يبأ زرحو ناضمر نم ةعمج رحآ زرح باب / تاعوضوملا ةركذت «توريب ةیملعلا بتكلا

 راشن الوم: زا شش اجد ىلا زرت تیباور:دافتسم ءرصم ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ 71١١-73١7 :ص برقعلا

 مل یف ترشا تف (ىيارك وان كو دماج ی دم مولع ص صاج تی لو نب

 alv) | ۳۷ل اضہر ین و)



 انو كبت ربو اکر لم تشر

 ؟ے ادات فط ے یر آٹو وا ر هع رہ -:(۵۵) لاوس

 یک اح ا ن ار و ام موردا تروخحا

 یل اھت یا ءاش نا ۔ےگ لبن م رف الوعر شر رتب ىلاقتو کرا لیلا ء اج ایگ مدرك چیک 27

 م |ی اش او تف ( یت ارگ ازاپ ودرُا تع اش الارا ۹١5۱ی و اھت ترج: زا آر قی لامعا)

 (ھ ۱۲٣۱/۱۸۷۲۸ / سس لاغير یت و)

 ذیظاک یو
 ؟ ام یئانباعد بسازنم یوکے ےک ےن رک ل یک وقت -:(۵۷) لاوس

 ےل ےک لوصتل ىو أك رن -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ي تا تا I TL O 2 از

 سے ر ماشا ے ان ) “اھالومو اَهُيِلَو تنا اکو ْنَم رح تنا اھک زو ااو
 ےس بسوکس ا یب بلآ« كح دام فارم اصولی اروا ےئیامرفاطع یر گز روا یک قوک

 ( ںیہ یو مردار گددب ےک لأ ی پ آں ےلاو ےنامرفاطع گز یک رت
 ھتاسروا (ےئاج ل ذب ہجر مک( مکی اس ےک ر اض ا ےک نت عب ےک امن اعرب

 ۔ے یرورضر گلی ني ےس وہ انک وام امت اکی ادا یک ادابع سم

 لوسر ناك امك الإ مكل لوقأ ال : لاق هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع

 اھکزو اهاوقت يسفن تآ مهلا :لوقی ناک : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 باب / ءاعدلاو ركذلا باتک ءملسم حیحص) .اهالومو اهيلو تنأ ءاهاكز نم ريخ تنأ

 ۲۷۲٢( :مقر لمعي ملام رش نمو لمع ام رش نم ذوعتلا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 لاقف ءنھب لمعي نم ملعي وأ نهب لمعيف تاملكلا ءالؤه يبع ذخأي نم



 ف الت ةوداروأ ê )نا لاداشرا

 مراحملا قتا ؛لاقو اًسمخ دعف یدہپ دخاف اهلا لوسو ايانأ“ تلق :ةريرهوبأ

 ۲۳۰٢( :مقر دهزلا باوبأ / يذمرتلا ننس) . سانلا دبعأ نكت

 نم مهأ ررضلا عفد ناف :يهوكنكلا خيشلا لوقي “مراحملا قتا” :هلوق

 کرت هيلع قشي امك ءتانسحلا لعف سفنلا ىلع قشي الو ءعفنلا بلج

 اكرت ىقبي ال اهنع ع انتمالاف اهبابسأ تأيهت اذإ تايهنملاف اًضيأو «تائيسلا

 ءرملا باثي ةعاط وهو سفنلا فك ذئنيح اهنع عانتمالا لب ؛هيلع باثي ال ىتح

 / يذمرتلا ننس ىلع يردلا بكو كلا) .ةيفنحلا انباحصأ بتك يف طوسبم وه امك اهيلع

 ملك لاتا تف (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۲۳۰٢ :مقر تحت ٥٥٥٥٥ نتفلا باوبأ

(al | سس ls) 

 فط ےل ےک اضا لي ل زرروارايوراك

 ؟ لب انب وک كب ےھپ ےل ےک راپور کک ںوچپردارہ وش -:(۵) لاوس
 ةروس دعب ےک ءاشع اب بر غشت ا زور -: دعب امأ اًیلصمو ادماح باوجلا

 روا“ پاپاپ رر چ ریا ےگ لب اير فاطع کہ ب یلاعتدللا لبس م امتنا كح پیا
 ںیڑیکےس لومانكم لي ماما اک ییرشدورد ءںیھڑ عب کیا کیا لك یفماٰ رو

 - یوم بيض کہ ورش للا اش نل! ء یب كى دشباي كل وزان روا
 ِرْبّصلاب اًونيِعَتْسا اًوَنَمآ َنْيِذَّلا اهيا :ىلاعتو كرولا لاف

 ٠١١[ :تيآ ءزج «ةرقبلا] ةالصلاو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ئلاعت هّللا يضر دوعسم هللا دبع نع

 دوعسم نبا ناكو ءاّدبأ ةقاف هبصت مل ةليل يف ةعقاولا ةروس أرق نم :ملسو هيلع

 بعش ء۲۱۸۱ :ثيدحلا مقر ۱۸۹ :ص حيباصملا ةاكشم) .ةليل يف اهب نأرقي هتانبب رمأي

 ملی اھت او اف ۱۱۹/١( يقهيبلل ناميإلا

rr: ls)ھ۱۳۲۷۱۲۵ / ) 



 اعد یکے نکل سا ی وقت
 ؟ے ایک اعد یکن رل لک ی ی قت -:(۵۸) لاوس
 ےس م السلا لعرب ے راہ ا -: دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 كن ءاهكَز ْنَم ريح تنا اگرو اوف ْيِسْفَن طغأ هللا” :ج لوق امر کیا
 رفارف اصول ا پآرواءےا رفاطع یک تلے ريما رثلا#.ا) “اوم و الر

 NTE سا یب بأ« ںیہ كساد ےک رت ف اص رتب وكس أ یم پآروا ءےچتد

212211011011910 
 #شاءاش نا ءو مد ر یکی اھت ٹا وہ

 هللا یلص هللا لوسر تدقف اهنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 :لوقي وهو دجاس وهو هيلع تعقوف اهديب ہتسملف ةعجضم نم ملسو هيلع

 .“اهلْومَو اَهُّيِلَو كَ ءار نم ريح كَ اهْكَرَو ءاهاَوُفَت يِسْفَن طا بر”
 (7 51 ها/ :مقر دمحأ هحرخأ 2٠10/7 دئاوزلا عمجم)

 يضاملا يف هلعف ىلع مدني نأو ناسللاب هللا رفغتسي نأ :ةبوتلا ةفصو

 ٥٢٤٤٢( قيمعلا رحبلا) .لابقتسالا يف هك رت ىلع مزعي نأو لاحلا يف هكر تي نأو

 ملك یل اھت او تن
 alr) | ٣-لا و)

 انعدم“ وقيل ا رک برسد عب ےک زامن
 “یوق مما دکر تا پر سرح! ےک زان کول فن -:(۵۹) لاوس

 تومش اک اعد امن یک عب ےک زامن ضرفو وعكس لإ اب ؟ےہ تومن ایک اک امر ش ل« ںیہ تھ ڑپ
 ن ا افر

 ےس تبافتسمفير شم داحأض ثا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 -7 ۳ سس () نین لاداشرا

 هللا“ :یحاعدر چبر واریت اہ ریپ سر گوہ عر راف ےس زامن مالسلاو واصلا اع رکا یک

 ریا( جد رورو لوقو نور اغا ) “َنْرْحْلاَو ملا یگ بهذا

 ای میل ع اسی” ہک تار مرع ےک زام وكركا پے تیا یھبانھڑ را آر ید ل
 ےئاجایکں ویک ےس سا ےہ لاق حررت لوك اج تپ اچ انس ڈی اعد رواراک او رک نوکر وای “يوق
 .ے ںی لوك كبت اک اعدل كر تاب پر یار كاس سس لاس ال لوي نايك

 دس کے ہا اھم الا مادر

 ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 هلإ ال يذلا هللا مسب :لاقو ءہسأر ىلع ەنیمیب حسم هتالص نم غرفو یلص اذإ

 حسم :ةياور يفو .نزحلاو مهلا ينع بهذا هللا ,ےیحرلا نمحرلا وهالإ

 ۱۱۳۱۱١( دئاوزلا عمجم) .نزحلاو مغلاینع بهذا هللا :اهيف لاقو ئنميلا هديب هتهبج

 اي :لاقو هديب ذخأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع
 ةالص لك ربد يف نعدت ال ذاعم ای كيصوأ :لاقف ,کبحأل ينإ هّللاو !ذاعم

 | دؤاد يبأ ننس) .کتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهلا :لوقت

 oY) تو وک ود وع

 ةالص لك ربد يف : لوقي ناک ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ

 ءدمحلا هلو «کلملا هل ہل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :ملس اذإ ةبوتكم

 الو «تعنم امل يطعم الو تيطعأ امل عنام ال مهلا ءریدق ءيش لك ىلع وهو
 یمرادلل دنسملا 284 4 :ف ۸۳٦ :مقر ۱۱۷/۱ يراخبلا حيحص) .دجلا کنم دجلا اذ عفني

 ٹر حلا یو ام تو تی حج ےس :مقر ۰۷۲

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انب یلص ام لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 لمع لك نم كب ذوعأ ينإ مهلا :لاقف ءانيلع ههجوب لبقأ الإ ةبوتكم ةالص

 :مقر ۱۰۷ :ص رحآ عون :حبصلا ربد يف لوقي ام باب / ينسلا نبال ةليللاو مويلا لمع) .ينيزخي



 فات ةوداروأ ااا (1) نك او شرر

 ةنيدملا مکحلاو مولعلا ةبتكم ۷٣٤ :مقر 7/١ 5 رازبلا دنسم «توريب نآرقلا مولع ةسسؤم ٠۰

 مل“ یل اھت او اف (ةرونملا

 aE) | ۱۸:یئافر ین د) سس

 مفيظو ےل ےک یلای زاب کس شد شک
 ٭ےایگالچ ککے ودر یخ ۓاتبوکں ولا ورك اھ دازز۔لامارامہ )٦٦(:- لاوس

 ؟ ےاج اکا کں یہ ناثي ب ےنادرھگ بس ےہ سیٹ رخ نوک
 ٤ے اج ید ىراج شیشی کالج -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےک ب کاتر ڑپ ہجر عد ریت وس نی “يعم اسی” ردا۔ ۓاجایکل كم انتا اك اعد ل ھتاسروا

 مل یل یت او اف _ ليال او تا ےک تیفاع ٰیٹاعت ا

 aI) / (۹:ٰاضر ی  د)

 تیفح قرش كسفيظو ےک بش لي وہ راب یکن اضمر
 یکن امضمر کے ایاتب ہفیظو یم سیم ےلسلس ےک یاش ےن بحاص کیا )٦۱(:- لاوس

 ھا ےک شاذ روس یم تحارب < ےک اچ ین زامن لفن ناعما لب بش یک قرات یس وک ا
 نامضمر لك اك گو ہدف كلا ء, رر یک یت اربادورد 2 کیا رک: لن ترون لوا

 ؟شا ب شیر ؟ےہ مك ایک یم ےراب ےک فيظو لاء یگ اج وہ دالك

 تی ا -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 ري روطےک لت غل ےب تنسدرہلا؛ ےس اہ اھ ہت بت سم اپ ن ونس ےس اارنپلا؟ےہ لات با

 یدراج یئاپ سین تاب تعبر شف الغ لوك یم سا ہکں ویک: ےہ شابك کے رکو ی و سا

 چ اہم فن ییا پاس
 لوسر نع ةروثأملا نيدلا يف ةيراجلا ةكولسملا ةقيرطلا يه :ةنسلا

 يتنسب مكيلع :ملسو هيلع هللا یلص هلوقل هبحص وأ ملسو هيلع هللا یلص هللا



 ف الث ةوداروأ ۳ٗ ا نیا لاداشرا

 ةداضمو ةعدبلل ةلباقم ینعملا اذهب يهو .يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو

 ملی اھت او تف (تيوكلا ۲٥/۸ ةنسلا :ةدام / ةيهقفلا ةعوسوملا) .اًمامت اهل

 ar) | ۵:لافر ئيد)

 ؟انھڑب برکت ی 712 7

 ےک ںیہ تک ول ضن نے اتاجایکم توج اک یب کتیا -:(07) لاوس
 ؟ے مرگ آکا £ ؛ے ڑپ ہن تروكل مام

 ھ0 9ک مخا الا

 اکے ن وہ مرغ ای مرگےک لوقت ارواب لبن انس ڑپ تی آی وکی کم کرک آر قو عاق بصح
 عج انھڑ كير کت آے ےک ترک مام کہ رش یا ی: ےس لال یم تدير ثروت یئوکی أ

rت آ ایگ: ناول ء نوک اٹ ییرونہ یم الا مولع عم اچ قف: ںی رک حال ) ےہ لا ےن ا  

 (؟ے ہد ناص نرو ر وے ت کاکی رک

 ةوعد :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دعس نع

 تنك ينإ کناحبس تنأ الإ هلإ ال :- توحلا نطب يف وهو ءاعد اذإ - نونلا يذ

 ننس) .هل هللا باجتسا الإ طق ءيش يف ملسم لجر اهب عدي مل هنإف ؛نیملاظلا نم
 ا هع ا ۰ 1 01

 می اھت او تن (؟6 ٠ :مقر باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع تاوعدلا باوبأ «يذمرتلا

ÛL»)مه:  / (alva 

 دے ےک شئادیپ کے رل
 یوکے ےک سا 2ے انت ی ئادیپ لےے كب حاصل ۴(۱ )لاوس

 ؟ کج رات ہفیظو اب تی آ
 كس زان ےل ےک بلطیگدااوا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ريح ےْنَاَو اًدْرَف ی برد تال بَ :ںیر تڑپ تمہ ٣-۳ اعد ین آر ٹی دعب



 فاه قو وأ سس لا اناا

 -ی اھت لاء اش نا ےگ ليزا واس تبا وبقى اھت ثلا دك ریما [۸۹ :ءايبنألا] 4 َنيِتِراَوْلا

 .َنيِِاَولا ريخ تناؤ ادق نرد ال بر بَ یا ذا اًيركْرَول :ىلاعت لاق
 ٍتاَرْيَخْلا ىف َنْوْعراَسُي انك مهنا جور هَل نحَلْصََو یی هاتبوو هَ انبجَتْساَف
 ما لاقتدثلاوطتف ٠٠ ۸۹-۰ :ءايألا] «َنيعِضاَح ال اًوُئاَكَوابَهَرَوامَعَ اتوي

 al) | الار یت )
 ےہ مہ ٠4و

 لو 20 وو

 - كوم یناب بم ؟ سيدات مفيظو لوك ےک یک اوا کش رق ںی -:(00) لاوس
 دتا یا حب دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 مامتمااك اعد لي ذ رد زن لإ كاكا تدر اپ “لیک معنو هللا انسخ” م۰۰

 .کاوس ْنّمَع ٌَكِلْصَفب ٌيِْغَأَو کیارح ْنَع كلالحب ْينِفْحا هللا:

 ےس مرکو لش اروا ےس ارفاق یر ر ذ ےک لام لالع ے ایم ےک مار! دیا #ا)

 دارا ےن مالسلا ہیلع مرک ین ںیم ے راب ےک امد سا ( كحد اررف ی ےس هوالع ےنپا كن

 كاعد سن وہ ضرقىكربارب ےس ڑاپ کیا ك لبق" لین ست ی کر گا ار
 ۔ ےس اچ ین کام فےس یا تا ےک نقل لاك یا ےگ دام رفاداے ا ی لاتا تلودب

 يتبتاكم نع ترجع دق ينإ :لاقف «ه ءاج اًبتاکم نأ هنع هللا يضر يلع نع

 ءملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نهينملع ٍتاملك كملعأ الأ :لاق «ينعأف

 ينفك ٌمُهَّللَأ :لق :لاق ,کنع هللا هادأ اًنيد ریص لبج لثم كيلع ناک ول

 باوبأ / يذمرتلا ننس .کاٌوِس ْنَّمَع کلضب ْيِِْغَأَو ٌكِماَرَح ْنَع كلالخب

 می اھت او اف ٥٥٦٣( :مقر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تاوعدلا

 (ھ۱۳۲۱۷/۹/۱۹ / ا: اشر یت و)
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 0  -1111ِ۔ّ(020۵,يع كا

 نت کل اوق اروارامخ آو ثب داحأ

 نى “ِدُحللا ىلا ِدُهَمْلا َِم ملا اًوُبْلَطأ”
 حدو كل امورك صاح ملعم کے یگ نک يدع کیا ےن م )٦۵(:- لاوس

 ؟ لا ےک ثيدعي 3 "كرك رت

 روب تسب« ںونابز یکں وگو الیہ -:دعبامأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 َنِم َمْلِعْل اًوُبْلُظا” مك ےترکرکذ ر کک یب دع لبي تان يب ےسا گول ےس تری روا ےہ

 اغلا اا کس اچ انھکرداب وا( وصلي یی قر ل ےس ےراوبکی ) “ِدحّللا ىَلِإ ِدْهَمْلا

 - ب اج انکل یکن اب يروطلس ثيدعتس اك لا ے ا ا یوا

 ند مننارم ےس لا دوا ےہ تسردرپ ہک فیہ ےہ ایگ دم اپ ھجردناےک لا نكي
byte5۶ ےس اج وکی كوم ايار فور وشمر وطب ےن ںوہ اوج وم لوم ر7 ق ےن  

 یاب سیم لو ےک یا بلط یکن ید مع مد ےترمرواےرکع ورش انكي نرد مس نک
 ميكي فذ مالسلا يطرب ںیم سج ےہ لوم یکے ثيي دع كيا ھات یک ا دوا جسد
 مكدلياروااكوجب اكل بيا وجيود) “ناشي ال نام اوہ لاس ریس یک كوب اك
 ۔ے اج ایکن نایب ري روط ےک ثیب دعو افلا هر وكن ل احر( اکو اك

 بلط) :مالكلا اذه :- هللا همحر - هدغ وبأ حاتفلا دبع مامإلا لاق

 ىلإ دهملا نم ملعلا اوبلطا) ةغيصب اضيأ ىكحيو (دحللا ىلإ دهملا نم ملعلا

 ىلإ هتفاضإ زوجت الف «سانلا مالك نم وه امنإو «يوبن ثيدحب سيل :(دحللا



 نشی لا ا ۶آ يي ل يس (0 راش
 لوسر ىلإ بسنی ال ذإ ءمهضعب هلقانتي امك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 .هرقأ وأ هلعف وأ هلاق ام الإ ملسو هيلع هللا یلص هللا

 غوسي ال :هتوعد يف اًفحو هتاذ يف ىنعملا حيحص مالكلا اذه نوكو

 :يّرملا يبلحلا جاجحلا وبأ ظفاحلا لاق .ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ هتبسن

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ مالكلا نم هنسحتسي اًقرح بسدي نأ دحأل سيل

 یلص لوسرلا هلاق ام لك ناف ءاقح هسفن يف مالكلا كلذ ناک ناو « «ملسو

 .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هلاق قح وه ام لک سيلو «قح ملسو هيلع هللا
 . :٠١۲ ص يطويسلا ظفاحلل “تاعوضوملا ليذ” باتك نم ىهتنا

 رهتشم (دحللا ىلإ دهملا نم ملعلا اوبلطا) :عوضوملا ثیدحلا اذهو

 ةرشتنملا ثيداحألا يف ةفلؤملا بتكلا نأ بجعلا نمو ءاًريثك ةنسلألا ىلع

 (ةيمالسإلا تاعوبطملا ٠٣ :ص ءاملعلا دنع نمزلا ةميق) .هرك ذت مل

 ملع بلاط :ناعبشي ال ناموهنم :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ملك لیت شاو تف (* 45 :مقر ملاعلاو ملعلا لضف يف باب / ةمدقملا «يمرادلا ننس) .ايند بلاطو

 (را ٣٣۷٢۷۲۳ | ۵+:ٰیئ افر ئد)

 تلضفیک “لَا ره ام ا الا

TS 

 للا یز ج” :طافلا بك فیر شورو چکے انس ےن م -:(17) لاوس

 رحم رکا ین اختو کراپت لا كس ےہ مج اكل كسي “ها وه ام اَدَّمَحُم اتع

 دوزد وج ولي نہ ن پ ےک نحب ےن رف اطخ رپ یت ےس وواو اترا یل ی
 ہو تكل تعھکر وا ںیہ ے ر تعککک من ورارنب کیا تشرف « باول اک ا وفك ذب فیرش

 ؟ے تہاث ےس تیادر ل بيدك یم لاوس لل ےتاج کنت ای وك



 نتضکلا اد _  كلاس ب )نار لاداشرا

 تصلك باث کک ن و رار رح + شرف ٭ وں ہیر م کیا گا سیب ناضمر ایکروا

 ؟ے تان ایک ےگ زد
 اًدّمَحُم اَنَع هللا یزج” لگے -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نح رولا ساعد ا رواء ع فيلر شدوردروا اعورادن ا ےسرابظاےک ن “لا وہ ام

 یکی أس ردو لم لاوستلیضفوج رپ نھ دب كس لإ نال ےہ لابن رت لوك ارش ںی

 «ج دوج وم ےس ر نس ف يعض تی اہت ںی ىلا طم تعاود بس لايك ت وے ےنا جرم

 اہک کردا ثیب دیا كورتم نثر کوک ےل کرتا نبا یاب وار کیآ سی دنس کس ا

 ۔ےہ لي انرکن ٢رپ روط ترب تايضف لا اپلا؛ےہ
 ؛ے روہشم تہب رج كا یھب تاب كب اوٹ انكر ءري لشرب ںیم کراپسلا ناضمر روا

 تایاور فيعض ا ل يب رتب“ ابل ؟ < اتوہ ے تیادر فیض کیا كت ومش اك أ نا

 -ےئاجایکم اما اکے کن اب وکس نیٹ اء ںیہ ورم ےس ںودنس یتا ج اب ےک

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور

 اًبتاک نيعبس بعتأ “هلهأ وه ام اًدمحم انع هللا ىزج” :لاق نم :ملسو هيلع

 .اًدج فيعض :يرذنملا لاق .طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور .حابص فلأ

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع ةالصلا راثكإ يف بیغرتلا / ءاعدلاو ركذلا باتك «بيهرتلاو بیغرتلا)

 فرشأ ىلع ةالصلا باوث / ركذلا باوبأ «حبارلا رحتملا «ةيلودلا راكفألا تيب ۲٦٢٢ :مقر ۳۸۳ :ص

 (ةمركملا ةكم ةيثيدحلا ةضهنلا ةبتكم ١ 475 :مقر 1۸۹ :ص ملسو هيلع هللا یلص دمحم قلخلا

 ٦١٤/۲۰ دئاوزلا عمجم) .فيعض وهو ءلک و تملا نب ئناه هيف :يمثيهلا لاق

 (جاهنملا راد ۱۷۲٦۰ :مقر تحت

 زوجي الف ءترثكو ءریکانملا هيلع لخدت ناك :نابح نبا لاقو

 .لاحب هب جاجتحالا



 نمل ادق ا وراغآ اک _ے() نیا اداشرا

 :ناميلس نب هللا دبع لاقو ءهدنسم يف رازبلا هدروأ ثيدحلااذهو

 اذك ءهلاح فرعي ال :ناطقلا نبا لاقف ئناه امأو ءاهيلع عباتي مل ثيداحأ يور

 «ىناه همسا نم / نازيملا ناسل) .هنع بتكأ ملو هتكردأ :يزارلا متاحوبأ لاقو .لاق

 (ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم ١۶۸-۲٣ ةدغ وبأ حاتفلا دبع :قيقحت

 هللا یلص هللا لوسر انبطخ :لاق هنع هللا يضر يسرافلا ناملس نع

 ميظع رهش مكلظأ دق !سانلا اهيأ اي :لاق «نابعش نم موي رخآ يف ملسو هيلع

 مايقو ةضيرف همايص هللا لعج رهش ءرهش فلا نم ريخ ةليل هيف رهش «كرابم
 ءہاوس اميف ةضيرف ىدأ نمک ناك ريخلا نم ةلصخب هيف برقت نم ءاًعوطت هليل

 بيهرتلاو بیغرتل) .خلا هاوس اميف ةضيرف نيعبس ىدأ مك ناك هيف ةضيرف ىدأ نمو

 (ةيلودلاراكفألا تيب ٠١١۳ :مقر ۲۳۲ :ص اًباستحا ناضمر مايص يف بيغرتلا / موصلا باتك ءلمکم

 «ناعدج نب ديز نب يلع قيرط نم ةميزخ نبا هاور :يطايمدلا لاق
 باتكلا اذه يف بسن ثيدح لكو ثيدحلا اذه :تلق ربخلا حص نإ :لاقو

 يلع فيعضت ىلع روهمجلاو .هحيحص يف هجرخأ امم وهف ةميزخ نبا ىلإ
 ماص نم باوث / موصلا باوبأ ,حبارلا رحتملا) .ملعأ هللاو .هثيدح نسحي دقو ءاذه

 (ةمركملا ةكم ةيثيدحلا ةضهنلا ةبتكم ۷۱۳ :مقر 5١ :ص اًباستحاو اًناميإ ناضمر

 دايز نب فسوي انث ءرجح نب يلع انث :مايصلا يف “زخ” :ظفاحلا لاق

 :لاقو .هب ءہنع «بيسملا نب ديعس نع ءناعدج نم ديز نب يلع نع ءمامھ انث

 اذهب ءرجح نب يلع نع قرط نم بعشلا يف يقهيبلا هاور .ربخلا حص نإ

 دبع نم سايأ نع ءيمهسلا ركب نب هللا دبع نع :ئرخأ قيرط نمو ءدانسالا

 .فيعض وهو ديز نب يلع ىلع هرادمو .متأ لوألاو .ديز نب يلع نع ءرافغلا
 فاحتإ) .هتفرع امف رافغلا دبع نب سايأ امأو ءاًدج فيعض دايز نب فسويامأو



 تک کلا وفا ہد انآ ے٢٣( نیٹنارااداشرر
 ةكلمملا دهف كلملا عمجم ٦۹١۱ :مقر ٦٥٥٥٥ يسرافلا ناملس دنسم / ةرشعلا فارطأب ةرهملا

 ملی اھت او اف (ةيدوعسلا ةيبرعلا

A)٭:ٰئاضر  / (aly 
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 ؟ےتوُتاک “اًرفك َنوکی ْنا رقفلا داك”

 اي ایپ کنرفکوکی و ارتا یس “رف نوک نا رْفَفْلا ذاك” -:(1-) لاوس

 ؟ے لوقماک کر نب یاب ؟ے ٹی دعب ایک ے

 ے لور فوض رب ثي دعب -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ ات اج اہک يبل ساس تسإ ئل سا ےہ ورم
 ی یم تاقوأ اسب یو آکے ایام رف ے وم ے رک رش كلا ےن ن د تار توا

 یب تہبب ےل ےک یو آی کرہ ك- سا ےہ اتاج وہ التم ںیم یب ای یگدیقخدب ےس جو کیک
 ۔ے گام ہانپ ےسرقف رفکے  مالسلاو ولصا یلع رکا ی انب یا _ے شل ذآ

 نسحلا نع عينم نب دمحأ هاور :ينولجعلا لاق .اًرفك نوكي نأ رقفلا داك

 يشاقرلا ديزي ہدنس يفو ءردقلا قبسي نأ دسحلا داكو «ةدايزب اًعوفرم سنأ وأ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۹۹/۱۲ فاکلا فرح / سابلإلا ليزمو ءافخلا فشک) . فيعض

 فكعمسأ ينإ !تبأ اي :هيبأل لاق هنأ ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع

 يف ينفاع هللا ءيعمس يف ينفاع مهّللا ءيندب يف ينفاع مهللا :ةادغ لك وعدت

 ينإ :لاقف ؟يسمت نيح اًنالثو ءحبصت نيح اًنالث اهديعت .تنأ الإ هلإ ال ءيرصب

 .هتنسب نتسا نأ بحأ انأف ءنهب وعدي ملسو هيلع هللا یلص هّللا لوسر تعمس

 ننس) .خلا ....- رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينإ مهلا :لوقتو :هيف سابع لاق
 (توريب ركفلا راد ١١۹۰ :مقر حبصأ اذإ لوقي ام باب / بدألا باتك ہدؤاد يبأ

 يضر رمع نع «بهو نب ديز نع «شمعألا نع «ةدئاز نب رمعم نع



 نشی لا وفا آ سي !٠ ع سس
 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ ةفصلا باحصأ لاجر ءاج :لاق هنع هللا

 نوكي نأ رقفلا داك :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لاقف ءةجاحلا ەےیلإ اوکشف

 عبسلا تاوامسلا بر هللا :اولوق ءردقلا قبسي نأ دسحلا ناكو .اًرفك

 .رقفلا نم اننغاو نيدلا انع ضقا ءمیظعلا شرعلا برو

 هدانسإ :يراخبلا نسح دمحم نب ديعس دمحم روتكدلا ققحملا لاق

 باتك) .مهيف ملكتم بويأ نب ميهاربإو يناهوبأو ةدئاز نب رمعم هيف .فيعض
 ۱٦۹ :بابلا مقر ٤۸ ٠١ :مقر ۱۲۸۷ :ص مقسلاو رقفلل ءاعدلا باب / لمكم يناربطلا مامإلل ءاعدلا

 2 | ٰی اھت ثلاو ليف (ةيمالسإلا رئاشبلا راد

 alev) رانج / مسار و)

 تاو اک ت روک او گنا ڑوکرب مالسلا ہیلع مرکار وضح

 هي مالسلا ياعرب ت روگ یا کر ووش تسبب سیم ماکت یاد ر کیا -:(۱۸) لاوس
 ہو اوہ مولعم 7ی را ءالاڈ ليا ڑوکہترم کیا ےن سأ ی ی رکا اوك

 ےہ ےگ ےن فیرشت ےک تاع کا سا موی اعلا یس رض آر کن کپ ےس راب ترک

 كوم لاير بم واں رف یی لاح ؟ لأي ےہ تسرددقاو
 ےک ب ل ھا کن نت تہ O وكنا

 ما” ویب كب اولا ہلا ۔ےہ لکا ےب ہی رہاظب ءالط ليتل باتكر تحت کہ قاو یئوکق ا اطم
 ر لب یھت زوو تلا وكر كووول امرا لا لق

 نکیل ؟ے ںیڑپاسیکی ن ) ؟“اذه راوج يأ” : كمت تام فر راعرطلا یل ت رضحت 1
 :وانتس)_ ںوم ےگ ل فیرشتے ےک تدایع کس ا پ آر پ ےن اڑ نا ڑوککے س ںیہ لوق

 ( یارو دا وخ قالار یت "تارت

 بهلوبأ همع نآرقلا هيف لزن نمم شيرق نم انل یمس نمم ناکف



 نشی لاتا آ سس... باد

 ٰیلاعت هللا اھاًّمس امنإو ء,بطحلا ةلامح ءةیمأ نب برح تدب ليمج مأ هتأرماو

 ىلع هحرطتف كوشلا لمحت - ينغلب اميف - تناك اهنأل ؛بطحلا ةلامح

 :امھیف ىلاعت هللا لزناف .ٌرمي ثيح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر قيرط

 نسو هيلع للا ليم هللا لوسر يقام رد مشه تبا ةو بتر ٍبَهَل يبأ آدَي تبت

 (توريب يبرعلا باتكلا راد ۹/۲ ىذألا نم هموق نم

 یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع

 اناک نإ طيعم يبأ نب ةبقعو بهل يبأ نيب نيراج ٌرش نيب تنك ملسو هيلع هللا

 ىذألا نم نوحرطي ام ضعبب نوتأيل مهنإ یتح يباب ىلع اهناحرطيف ثورفلاب نايتأيل
 ينب اي :لوقيف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هب جرخيف يباب ىلع هنوحرطيف

 ءاعد ركذ / دعس نبال ٰیربکلا تاقبطلا» .قيرطلاب هيقلي مث ءاذه راوج يأ فانم دبع
 ملك لاحت للاو اف (ةرهاقلاب یجناخل ةبتكم ء۱ مالسإلا ىلإ سانلا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 (ھ۱۳۲۱۷۹/۱۸ / 1:ا و )

 ردقاواك ایعڑب کہا بوش ف رک م السلا اع مر کار وضح
 اک ای ھڑب کیا یک حک تاس ےک یز یم آگ یر تہب نیما و ضش )٥۹(:- لاوس

 ےک کر کن اب نام اس انپا ےس ہجو كلامك ےس م السلا ہیلع مرکا ی ہدہکں یہ تسكر كوت و

 ےن م السلا ياعرب افق تر سام الا ےناھٹُا نااماس ا 7 2 ھ۳

 ےناھٹُا ناماسرکالچ تپ ےس ا بج لي دعب وا« اياب کترہاب ے من یکرداایاھٹ أن اماساکس سأ

 لوم فرش ےس مالسا تاوورخ آلپ رواء نوم د رنم تہ هوم ںیہ م السلا ہیلع مرکا یم ی ےن او
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 اتری ر تاو »درر کد لي لاوس - : دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 ( یارک دا وخ قابل اربع تضاد ٢ت ات داذتس)۔اوہ لب ب ایت لبي بذكر عم یھب یل کٹ یدع



 نشی لا وت اد ہ آ سس ل سس () نٹ لاداشز

 لاب ینا یخ ےک و ٠ے تاور قف ليج ےس فرط یکن یظشصاددط ایف مرہ اظإ

 ۔ے لائاتاجانرككايبوك
 تناك امنیب :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم زوجعلا ةأرملا ةصق

 «ةرارحلا ديدش موي يف قیرطلا ةعراق ىلع اهضارغأ برق فقت زوجع ةأرما

 هذه لمح ىلع اهدعاسي نم ةأرملا هذه رظتنت تناكو ةريهظلا تقو يفو

 نوبعتم مهنأل ؛اًرظن اهل نوتفتلي ال سانلا نأ تظحالو اهتبعتأ يتلا ضارغألا

 نأ اهنم بلطو لجر ةأرملا هذه نم برتقا ذإ «مهبعت اوديزي نأ نوديري الو
 ةأرملا هذه تدعس دقو ءاهعم راسو ضارغألا اهل لمحو .اهتيبل هدشرت

 فيك فرعت ملو ةدعاسملل هبهأتو ءہقلخو لجرلا هذه لبن نم اًريثك زوجعلا

 فكيطعأ ام يدل سيل انأ :هل تلاقو ءرمأ اهلاب يف رطخف هعينص ىلع هركشت

 کل مدقأ نأ يننكمي نكلو ءهرأ مل بیرغ كنأ يل ودبيو کعینص ءارج هايإ

 نم رذحت نأ كل يتحيصن :اهلوقب اهمالك تعباتو . -- کدیفٹت ةحيصن

 ذخف مهرحسيو سانلا نتفي وهف “هللا دبع نب دمحم” یمسملا لجرلا اذه

 نع اهئايشأ لجرلا لزنأو ءمیقت ثيح ىلإ ةأرملا تلصوو «هرش قتاو هنم كرذح
 :اًمستبم اهل لاق ؟كمسا ام :هتلأسو هعينص ىلع ةأرملا هتركشو هقتاع

 معن :اهل لاق ؟وه تنأأ :تلاقو ءةشهدلا ةأرملا تباصأف .هّللا دبع نب دمحم

 .هّللا لوسر دمحم اي کنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :زوجعلا ةأرملا تلاقف . وه انأ

 نيد رابكلاو راغصلا ىلع ةفأرلاو ةمحرلا نيد سانلل انيد مدق اذكه

 ثعب يذلا هلل دمحلاف ءنسحأ يه يتلاب سانلا ظعوو لهاجلا عم حماستلا

 .ليبنلا كولسلاو ليضفلا قلخلا انملعي هلوسر انيف

 ال بذك ةياكحلا اذهو :(ناهتب قازرلادبع خيشلا :لئاقلا) لوقأ



 نیش یل اوق درا آ 0 )ن لاداشرا

 ءاذه ىلع نوصني ةكباشلا يف نیثحابلااڈدع تدجو دقو ءداسإ الو اهل دوجو

 ملو ءداسإ الو اهل دوجو ال ةقلتخم بذك يهو «صقنيو اهيف ديزيمهضعبو

 :نيرصاعملا ةليجلا شعيب بالك وعضو وس ور تم

 بذكلاب ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر رصني هنأ نظ نم رسخو باخ دقو

 دمحم خيشلا :قيقحت) .ملسو هبحصو هلآ لغو دمحم علا صز اه یل

 مل“ ی اھت او اف للا ہظفحراینم هحلط

 aT) / ۱۹: اختر یت و)

 ہیلع یکم رکا ی لوھچباکب الی کے روپ شا تاب ہی سی ماوع -:(ء۰) لاوس

 ؟ے تسرد ككل ابكت اب ہبہ ےہ ايكايكاديب ےس ےن اب نخ ےک مل
 دلا یکم رکا ی روا لومي ےک باک -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یکم رکا ین کے ااش ںیہ روم ںی ماوع ںی اہ وج ےس ل وحك نیل روا نو ےک ملید ہیلع
 ہک ای ايا کا ریپ ب الکے س لأ نار گپ نل ز سییدحا٤دزمن بج ہرطق اكن وخ ےک مل ہیلع ریا

 رع لوفابز كل وكوا تایاور یھکوج یک رط ا وتوم شن ديب کب الگ اردد ےک عیار حمس
 روا ان ایھپوکن اروا ترک ن فل نا رکن امو نا نچ رذرزا ڑی يسوون

 يدي نب رت تتم ےک ی دع نوھ ملت يع دثلا یکم رکا یب ۔ےہ اجا بس انكم اع

 - ےہ اچانرکباتخجا حر ط قروي ےس ںوتاور ترك کن املس ےل لإ ؟ ںیہ اراشا
 اک لی یلعڈوا یلص یف صو تر طح اع رور رکے تبان ےس ثييداحأ کتاب ہی بلا

 _ لت یب ليو بشؤخ ماتت یک ید فسم اسكس لترك اقر اد ويش ايبا دخ اجب كرايم نيبي
 یک یک ںی ىلا, رف( ںی راد تشر ىل ان یکم السلا ہیلع وج ) يعرف یر میلم ما ترضح

 ے یرگیت قرأ رم کیا قا كس ے ایام رم ار ۲سر ود کال فیر تر کے نا م السلا يعرب



 نیش یل اوق اور ۳ )ن لاداشرا

 یک لوم رقاد جے پآ 3ے ےہ رام رن ار آم لے ہیلعطدا یلص ترضخ آں یم مم
 وک یی ےک ماللار يلع روضتر وا ء یک آر کے لور کیا لم ہے ےک تارطقےک نيب عر

 سنك امجد ےن ب1« لك لك 1كم ہیلع لا یل رکی د لك نر کج یم یش یا
 یداش ليكم كات ؟ ںیہ ے درک ر ییپاکپ آم کا یکے سیم قف“؟وہ ترك ا يك
 ےس بس كت ان اکہ و ولء اج اید الم سیٹ وم شوخ لأني ےہ ولوم ترورض یکو بشوت ںیم ریو

 ۔ے ىلاج نج وبشوخ نیر ہک

 اکو شوخ ےس ندب ےک پآ ایان وہرادوبشنوخ کنی ےک ملی ہیلعرطلا یک پ آکے ہصالخ
 شاپ یکس اروا الكل ےس لابد بالكدك انكي ناک: ےہ ںی شو كت یئوکل یم لإ ءان
 ۔ںیہ لسا ےب روادن ےب ںی اہ بسی ؛ےہ یو ےس نپل اب نخ ےک پ آ

 “يقرع نم درولا قلخ” :ثيدحب هيبأ نع دامح نب ةسبنع نب دمحم
 :لاق “سيلجلا” يف يفاعملا هدروأ ثيدحلا اذهو .یھتنا ءنيب بذك اذهو

 ةعصعص نب نيسحلا وبأ ينثدح ءيزورملا ريصن وبأ دمحم نب ثيللا انثدح
 نب رفعج نع «يبأ انثدح ءدامح نب ةسبنع نب دمحم انثدح «يقرلا نيسحلا نب

 هّللا لوسر لاق :لاق هنع هّللا يضر سنأ نع رانيد نب كلام نع ءناميلس

 تبنف «يدعب نم ضرألا تكب ءامسلا ىلإ يب جرع امل :ملسو هيلع هللا یلص

 ءرمحأ درو تبنف ءضرألا ىلع يقرع نم رطق تعجر املف ءاهئام نم ُفَصْللا

 .رمحألا درولا مشيلف يتحئار مشي نأ دارأ نم الأ

 هابأ ناف «ههجو نيبي مل ةسبنع نب دمحم ىلع هيف يبهذلا لمحو :تلق

 / نازیملا ناسل) .مهدحأ نم ةفآلا لعلف ءاضيأ امهلاح فرعي ال هنع يوارلاو

 (ةيمالسإلا تاعوبطم بتكم ۷۲۸۰ :مقر 47 4/1 ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا :قيقحت

 لاثمأو “يقرع نم درولا قلخ” :ثيدحو “درولا مش نم” :ثيدحو



 نیتی ل اوقا را ف )كالا

 ةنسحلا دصاقملا «ةيرصعلا ةبتكملا ١١۸/۲ ءافخلا فشكر .ةلطاب ةعوضوم اهلك اذه

 (توريب يبرعلا باتكلا راد 0

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك :لاق هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 مانف موي تاذ ءاجف :لاق ءهيف تسيلو ءاهشارف ىلع مانیف ميلس مأ تيب لخدي

 فكتييب يف مان ملسو هيلع هللا یلص يبنلا اذه :اهل ليقف ُتّيِباف ءاهشارف ىلع

 ىلع ميدأ ةعطق ىلع هقرع عقنتساو ءقرع دقو ت ءاجف :لاق ,کشارف ىلع

 ءاهريراوق يف هرصعتف قرعلا كلذ فشدت تلعجف اهتديتع تحتفف «شارفلا
 اي :تلاقف .ميلس مأ اي ؟نيعنصت ام :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عزفف

 باب / لئاضفلا باتك «ملسم حیحص) تھا لاتاف وما كرو قست هللا لور

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۸-۲۳۳٣ :مقر ١ 474 :ص ملسو هيلع هللا یلص يبنلا قرع

 اهينأي ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ميلس مأ نع
 عمجت تناكف ءقرعلا ریثک ناكو «هيلع ليقيف اًعطن هل طسبتف ءاهدنع ليقيف

 مأ اي :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لاقف ءریراوقلاو بیطلا يف هلعجتف هقرع

 باب / لئاضفلا باتك «ملسم حيحص) .يبيط هب فودأ كقرع :تلاق ؟اذه ام !ميلس

 (ةیلودلا راكفألا تيب ۸۵-۲۳۳۲ :مقر ١ 474 :ص ملسو هيلع هللا یلص يبنلا قرع

 :لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح ينثدحف :قحسإ نبا لاق

 لعجف ءههجو يف جشو دحأ موي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةيعابر ترسك

 اوضخ موق حلفي فيك :لوقي وهو مدلا حسمي لعجو ءههجو ىلع ليسي مدلا
 َسْيَلإل :کلذ يف لجوزع هللا لزنأف «مهبر ىلإ مهوعدي وهو «مهیبن هجو

 4َنؤُملط مهن مهبلي و ْمِهْيلَع بو ا ءىش رم نم کڏ
 ىمر صاقو يبأ نب ةبتع نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع



 نشی لاتر آ سس سل, بسب )نیر وشرب

 حرجو ءیلفسلا ینمیلا هتيعابر رسکف ءذئموی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ةئمق نبا نأو «هتهبج يف هجش يرهزلا باهش نب هللا دبع نأو «ىلفسلا هتفش

 هللا لوسر عقوو ءہتنجو يف رفغملا قلح نم ناتقلح تلخدف ءهتنجو حرج

 اهيف عقيل رماع وبأ لمع يتلا رفحلا نم ةرفح ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا یلص هللا لوسر ديب بلاط يبأ نب يلع ذخأف ؛نوملعي ال مهو ءنوملسملا

 نب کلام صمو ءاّمئاق ىوتسا ىتح هللا ديبع نب ةحلط هعفرو «ملسو هيلع

 مث ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هجو نع مدلا «يردخلا دیعس يبأ وبأ «نانس

 .رانلا هبصت مل همد يمد سم نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ؛ةدرذزا

 ملك یلاھت لو اف (يبرعلا باتکلا راد 4 4- 47/8 دحأ ةوزغ / ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا)

(alv | Folds) 

 ؟ے ےک زم ےک كرابم م ےک م السلا يلع بولا ترضخ ایک
 ماللار لع بولا تر طح اتر یسک رو تہب ںیم سازنلاماوع -:( ےا) لاوس

 008 كو لوبنأر جير دا ہت كك دي هليل كرايم ےک

 ےہ کی شیش لیت او سا و ےگ وہ

 كس م السلا لع بولا تح ان ريس -: دعب امأ اًیلصمو اًدماح باوجلا

 ہلللسےک ماسلا مہ اینا ےس رجم یخ روا تگ ايما ردع و اک اجيب يكل س ندب
 روا ےس قبب ےس لی سینا ںیہ یئگوہ م اع سیم لوكا تایاور یکم ھشں وضو مدزس ےب هيلي

 صلہ ےہ ز ےنارب کے ر شاع مے راه روا۔ےہ ذو ام ےس تایلور ین ار سارہ اظ ےہ

 -< كثب یکر جب تافارخ یک رط یا ہد ٤ےہ ىلاج ینہ باك یا ےس م ےک ایمالا
 ایکا تم سیم شل, زآت قے راب ینامسجوکپ آکے اوہ تباخاقتا فرصت كي آر ق

 یکے ڑوھچپوکپ آکے ںی تا تاب ےہ ےس ثیب دحرواہکرابم تی آی کک ناک اھت ایگ



 نشل اوتار اھل )١(_ نیناس اد اشرا

 یر ہاظپ ےہ روا لو ےہ ر رک كلور وا ءل وم گڑ ےڑیکل ش ندب ےک پآرواءںوہ ےک

 نایب ساب یا گہ ےل سا ےہ یل دے ب ےس ررط کیا وا ےہ فالخ کک ناش یگ
 - ےہ اج ان رک نیکو کں ا ےر/ن ایی جوا« ل یر ل ں

 :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع يور :رحبلا يفو

 ملو ملاعلا هلم ىتح همحل طقاستي «ةنس ةرشع ينامث هتنحم يف يقب بويأ نأ

 فلتخي ملو عاذو عاش امم مالسلا هيلع ه ءالب مظعو ءهتأرما الإ هيلع ربصي

 هيف «کلذ وحنو ٍةسانك ىلع يقلأ نأ ىلإ هرمأ غولب يف نکل ؛نانثإ هيف
 ةفصب نوكي نأ زوجي ال هنإ :قيقحتلا لهأ لاق :يسربطلا لاق .فالخ

 باهذو ضرملاو رقفلا امأف ءاًريفنت كلذ يف نأل ؛اهيلع سائلا ہرذقتسی

 .كلذب ٰیلاعت هللا هنحتمي نأ زوجیف لهألا

 لك مالسلا مهيلع ءايبنألا ىلع زوجي هنأ :يناقلل ديرملا ةياده يفو

 هفاعت امم الو اتمزم الو اًیرزم اًحابم الو اًهورکم الو اًمرحم سیل يرشب ضرع

 الو انلوقب انزرتحاو .نيتقرو دعب :لاق مث «ةرفنلا ىلإ يدؤي امم الو «سفنألا
 ماذجلاو صربلاو داعقإلاك ءكلذك ناك امع سفنألا هفاعتامم الو اتمزم

 دعب نوكي نأ نيب كلذ ضورع يف مهضعب قرفو ...... نونجلاو ىمعلاو

 ءزوجي الف لبق نوكي نأ نيبو ءزوجيف ةوبنلا نم ضرغلا لوصحو غيلبتلا
 راذقتسالا ىلإ يدؤيو سوفنلا هفاعت امم مهظفحب لوقلا راتخت كلعلو

 لصی مل مالسلا هيلع هب يلتبا ام نأب لوقلا نم دب الف ٍذئنيحو ءاقلطم ةرفنلاو

 صاصقلا هلقنو ءةداتق نع يور ام هب رعشي امك «ةرفنلاو راذقتسالا دح ىلإ

 «كلذ ةحص دقتعأ الو يردجلا ناك هءاد نأ مهضعب رذكو «مهبتك يف

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۲۰۷-٣۲۰۸ :ص ۲۲ :ءزجلا ٥١ :ج يناعملا حور) .ملعأ هللاو



 نمل اوق درا 1 ص (1) نيالا اش

 ام الإ هرمأ يف بويأ نع حصي ملو :ركبوبأ يضاقلا يبرعلا نبا لاق
 هَر ىداَن ذر َبْوُيأَو :ٰیلاعت هلوق ئلوألا :نيتيآ يف هباتك يف هنع هللا انربخأ

 ہ(باَذَعَو بصب ُنطْيَّشلا َىِبّسَم ين :[ص] يف ةيناثلاو (ٌرضلا َىِنّسَم يأ
 :هلوق الإ ٍدحاو فرحب هركذ هنأ هنع حصي ملف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا امأو

 هنع حصي مل ذإو .بهذ نم دارج نم لجر هيلع رخ ذإ انايرع لسدغي بويأ انيب
 مأ «هربخ بويأ ىلإ عماسلا لصوي يذلا نمف ءہانرکذ ام الإ ةنس الو نآرق هيف

 «تاتبلا ىلع ءاملعلا دنع ةضوفرم تايليئارسإلاو ؟هعمس ناسل يأ ىلع

 يطعت ال اهنإف «كينذأ اهعامس نع ممصأو ءكرصب اهروطس نع ضرعأف
 يبطرقلل ميركلا نآرقلا ماكحأل عماجلا) .الابخ الإ كداؤف ديزت الو الاخ الإ کر کف

 ملا ىف ترا ظتف (توریب ةيملعلا بتكلا راد ۱۳۷/۱۰ [41 :ص]

 alt) | (۹:ٰفافر یی د)

 انہک لع یوم وک ج ودطلا مكى کت رطح انیس
 ای ےہ تسرد انہک لك وم کج ہدڈدا مرکی عن یس نور مآ -:( 2۲) لاوس

 -ِ نار اک اوج ؟ںیھبن

 ظفلش نابز یب گے اجانگردای -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 : ںیہ 21 ىلاعم یک لوم”

 لا یکم رکا ین وج ںیہ نکو یب ۔ںیہ ےک بوبكروا ہتسود تملأ -:فلا

 :ےداشرا کپ آں ارف لاتا سیم قس بج ددشلا مرکی كتر تح انیس ےن ملیؤ ہیلع
 تسود ےک سأ یھبی علوہ تسود اک س ںی ) “الوم يلع ؤالوَم تک نت
 نس تک “یی وم کج درا مرکی یت صح "یس نی وکر کا ےس ر اپتا ےک نت 2ت( ںی

 ۔ےراہت اک یو صحن پ ہی کا وک ں۶ یئوکس یم



 نشی لاتر (٣_۲ )سوشا
 ے ر اپتا یک - لو ےت ےک بہن روا ادرس کے رود ےک لوم -:ب

 نکا وقد ںیہ مار حا لئاقتروا ادرس ے رام ہد تس ںیہ تك “ان الوم کم الع پا گول م

 نس ہبہدربشالب ۔ےہ انکی ےن “یی لو مک ج درا مکی کر طح انیس یکے رابققاےک
 ۔ےہ تسيب یب لو ارگ ںولدے رام مار حاد تزمعی کن أدوا « ںیہ ےک صےک

 “یاخود کے اھکر مكى ب لطم ایت ییا وم” یا ل ںوگو لری روا - حر

 ے کر اراپ تاج سا گول ہو ےس اپتا ےک نیر روا ۔ے ںیم ن ےک پ۶ لون روا

 ول_ كح قت ےک تفالخرعب كس مالسلاو ۃلصا ہیلع رہن ج وللا مرکی کت رطح ان یسک یہ

 وكر اكل صاب ہضیلخر کک یی لوم روا ےس ںی ید زن سراب بلطم باک لوم”
 ۔ے لكل وقل باق

 داف ےک ا «ے اتوم یھب اکی عطا ےہ سی و روک ےس یوم” ظفاکں وچ ںی

 ےن اگل لكل وم رتا ےک مان ےک ہہچ دیا مرك کت رح اے ل جن ویر

 مال ہپ کمر انکر تبحم ےس چ د دلا مرکی کت رطح انیس ے یہ و ۔ےہ اناج یک ایا ےس
 یک ق افنوکس فن ےس پ آر وا ناميإ رایعموکت بج کپ آے مالسلاو جولصا ہیلع ہم ےس

 -ےایدراتمالع

 نم :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع

 / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع بقانملا باوبأ «يذمرتلا ننس) .هالوم يلعف هالوم تنك

 (۳۷۱۳ :مقر بلاط يبأ نب يلع بقانم باب

 :ملسو هيلع هللا یلص يمألا يبنلا يلإ دهع دقل :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 نم انأ :تباث نب يدع لاق .قفانم الإ كضغبي الو ءنمؤم الإ کبحی ال هنأ

 .حيحص نسح ثيدح اذه ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا مهل اعد نيذلا نرقلا

 (۳۷۳۲ :مقر ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع بقانملا باوبأ «يذمرتلا ننس)



 نش یل اوق اورا آ 1k )نا لا داشرإ

 تنك نم يأ ودعلا دض يلولا نم «هالوتي يلعف هالوتأ تنك نم :هانعم

 نم حراش هركذ اذك ءہالوتی يلعف ينالوتي نم :هانعم لیقو .هبحي يلعف هبحأ
 کلاملاو برلاك ةريثك ةعامج ىلع عقي ىلوملا :ةياهنلا يفو .انئاملع

 معلا نباو راجلاو عباتلاو بحملاو رصانلاو قتعملاو معنملاو ديسلاو

 ت ءاج دق اهرثكأو «هيلع معنملاو قتعملاو دبعلاو رهصلاو ديقعلاو فيلحلاو

 :هلوقو .هيف دراولا ثيدحلا هيضتقي ام ىلإ دحاو لک فاضيف ثيداحألا يف

 ينعي :يعفاشلا لاق .ةروكذملا ءامسألا هذه رثكأ ىلع لمحي هالوم تنك نم

 ناو اونَما َنْیِدّل یل َّنأب كِلذ# :ئلاعت هلوقك مالسإلا ءالو كلذب

 لك ىلوم تحبصأ :يلعل رمع لوقو ١١[ :دمحم] مهل ئلْوَماَلَنْيِرِفاَكْلا
 تسل :يلعل لاق ةماسأ نأ كلذ ببس :لیقو .نمؤم لک يلاو يأ ءنمؤم

 :ملسو هيلع هللا یلص لاقف .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يالوم امنإ يالوم
IG TEA 

 يف فرصتلا قحتسي ہ هنع هللا يضر اًيلع نأ ثیدحلا ىنعم :اولاقو ءفرصتملا

 رومأ كلذ نمو هيف فرصتلا ملسو هيلع هللا یلص لوسرلا قحتسی ام لك
 ةمامإلا ىلع ةيالولا لمحت نأ ميقتسي ال :يبيطلا لاق .مهمامإ نوكيف نينمؤملا

 یلص هتايح يف لقتسملا فرصتملا نأل «نينمؤملا رومأ يف فرصتلا يه يتلا

 مالسإلا ءالوو ةبحملا ىلع لمحي نأ بجيف «هريغ ال وه وه ملسو هيلع هللا

 سمش ظفاحلا هلقن امك ثيدحلا اذه دورو ببس :ليقو . هأامهوحنو

 املف نميلاب هعم ناك نم ضعب ملكت اّیلع نأ :قاحسإ نبا نع يرزجلا نيدلا

 ىلع اًدرو هردق ىلع اًهيبنت اهب بطخ ةجح ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىضق

 هححصو يبهذلا هاور امك كلذ ببسو .يراخبلا يف امك ةديربك هيف ملكت نم



 2,111.00 0 0 ااداشرا

 ءملسو هيلع هللا یلص يبنلل هصقن ةوفج هنم ىأر ف نميلا ىلإ هعم جرخ هنأ

 نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ !ةديرب اي :لوقبو مالسلا هيلع ههجو ريغتي لعجف

 ةاقرم) .هالوم يلعف هالوم تنك نم :لاق !هّللا لوسر اي ىلب :تلق ؟مهسفنأ

 بتكلا راد 5051١ :مقر تحت ۲٤۷/۱۱ بلاط يبأ نب يلع بقانم باب / بقانملا باتك ءحيتافملا

 تاعمل «توريب ةيملعلا بتکلا راد ٦٢-۷۳ ةرشع يداحلا ةهبشلا / ةقرحملا قعاوصلا «توريب ةيملعلا

 عماح ىلع يذتغملا توق «يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكر م ۹٦۵۱۹ حيباصملا ةاكشم حرش حيقنتلا

 ةنسلا عابتا باب / يطويسلل ةحام نبا حرش «ىرقلا مأ ةعماج ٠٠١7/5 بقانملا باوبأ ءيذمرتلا

 N ےہ :

 ملی اھت او اف (ةليضفلا راد ٦۷ يقهيبلل داقتعالا «ىجارك هناخ بتك یمیدق ۱

(alv | Folk) 

 ٹی دح اے تايضف یکے ن اپ تافو ںیم سدہ

 ثلا رگ ن ب ثلا ربك رح ان دیس کی ر ذکر ظا ی دع کیا -:( ے2 ) لاوس

 روا ىو العكس نشو ےنپا ید آب جہکایامرف ےن ملك يطع دشلا یک مرا ین کں یہ ےتام فام
 ریت كس أ ےہ لوب تافو کس ا ںاہج مکے کل ےس نو ےک لأ ےہ ات اپ تافورلج

 یکت وم لیٹ سوپ ےس ثييدع سا مك يوك ےہ ناچ قدرك ا ديب تعسو س راقم یہ یت

 ؟ ساپ ے تہاثٹیب دعب کے رب لاوس لج یک نایب تليضف

 دوج ہٹ شش انثي دعيب -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 :ہکاام رفداشرا ےن مالسلاو ج ولصلا ہیلع مركا ی ںیم أر وا ءےا ۸۳۲رہ اك ث یب دحروا ےہ

 “جلا يف هلأ عِطَقنُم ىلإ هدوم نم هَل سْيِ هدوم رْيَعب تام اإ َلْجَّرلا نإ"
 تنج ےل ےک سا اتاي تافو ہل قرسود ہدالع ےک شاپ ۓاج ینا یو آب ج ن )

 یوم لاين كلج كل کت افو رکےن تسلب کش أديب لي

 ود برش لك اا ےن لیا مر ناتج تار خفتر وا ےہ لويز نر کٹ یارو



 نش یل اوق ورا ۳ )ن ا اداشرا

 :ے یکم فر

 ےک کتکن د ےک سر ےن ےس ںاہد ہہ اپ تافو ےن لأ ںاہج ہک و کیا ()

 كهل تنج وی تاو ا کے اپ تافورود ی وگو ام یگوہاطع تنج ےس کت ر

 تعسو سرت ےل ےک لأ ل يرادقم کا کے ایگا یکن ایی ےب بلطم ار سودروا(۴)

 وک ا یھب یم تج رواوہ تمعسو یھب یم قی کے نکلی ںیہ چاپ وفود لاعب  یگوہ

 یکرفس ےس لاروا ےہ اس اج ایکن ایم سا ردا ے ر تعم تمياور ور لامر وہ لصاح تلی

 _ے لوم مولع تليضف کت افو لیٹ تلاع

 ةنیدملاب لجر تام لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع

 تام هتيل اي :لاق مث - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسر هيلع ىلصف اهب دلو نمم

 هدلوم ريغب تام اذإ لجرلا ّنإ لاق هللا لوسر ای كاذ مل اولاق هدلوم ريغب

 توملا باب / زئانحلا باتك «يئاسنلا ننس) .ةنجلا يف هرثأ عطقنم ىلإ هدل وم نم هل سيق

 (دنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ۲۰۲۱٢ هدلوم ريغب

 دارملا ليقو ًابيرغ اهتوم لجأل ردقلا اذه ةنجلا يف هل ىطعي هنأ هرهاظو

 هيشاح) .ةيفخ ىنعملا اذه ىلع ظفللا ةلالدو ردقلا اذهب هربق يف هل حسفي هنإ

 (دنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ۱١ هدلوم ريغب توملا باب / زئانجلا باتك «يئاسنلا ىلع

 دارمب سيل اذهو رادقملا ناكم ةنجلا ىف هل ىطعي هنأ ةرابعلا رهاظو

 باوث دارملا لاقي نأ الإ ةنجلا ةعس بنج ىف هب رابتعا ال رادقملا اذه ناف

 هنأ دارملا ىبيطلا لاقو هدلوم يف هلمعب صتخي ال ةفاسملا اذه لغم يف هلمع

 ةحام نبا ننس) .ةنجلا باب هل حتفيو هدلومو هربق نيب ام رادقم هربق يف هل حسفي

 ملی اھت او اف (دنبوید لالب ١١5 هيشاح عم

(alv | AID) 



 نشی لاتر  -111ِصبپ0 ہک

 تايضأ کے او ےناپ تافو ند ےک عج روا كرابملان ضهر

 هاي تافو ند ےک مچ لبي لونيم ام روا کر اہم لا ناضمر -:(ء۲ )لاوس

 انين كر اش يك هيو لاو

 کے دراو لیب ٹی داال -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 اک رط ىتإ ۔ےہ اتر اظوفتےس ےن ےک و هادا تر وا نت

 فوض ليا یک اےک لولاو ےناپ تافو جم ےہ دول ےک کرابسلا ناضمر نوم

 رتب اذ ع تم اق ات ےس لوك نأ كس ليت حار ص یئوکی کس ا مہ ات ؛ےہ لوق یم ثیبرح

 تمر ےس لایت دثلا لاحرہب ؛ے اناج اياشب کک ناضمر روا ہعجج فرص اي ےہ اناج ايلاثب

 _ۓاج ىف ديمأ کت رفخم

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 ةنتف هللا هاقو الإ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تومي ملسم نمام :ملسو هيلع

 امنإ فيس نب ةعيبر .لصتمب هدانسإ سيلو ٌبيرغ ثيدح اذه :لاقو .ربقلا

 ةعيبرل فرعن الو ءورمع نب هللا دبع نع يلبحلا نمحرل ا دبع يبأ نع يوري
 نميف ءاج ام باب / زئانجلا باوبأ «يذمرتلا ننس) فوه ند هلل[ ليط وبن ان تس تام ون

 (؟١/8١ ةعمجلا موي تومي

 حتف يف ظفاحلا لاق .دهاوش هل نکل ؛هعاطقنال فيعض ثيدحلاف

 ثيدح نم ىلعيوبأ هجرخأو .فعض هدانسإ يف :ثيدحلا اذه ركذ دعب يرابلا

 باب يف يطويسلا هركذ :ةاقرملا يف يراقلا لاقو .فعضأ هدانسإو «هوحن سنأ

 نع ايندلا يبأ نباو ...... يذمرتلاو دمحأ هجرخأ :لاقو ءربقلا يف لئسي ال نم

 رخآ قيرط نم اًضيأ يقهيبلاو هعماج يف بهو نبا هجرخأو :لاق مث ءورمع نبا

 وهو ءەلاوسو هباذع يأ :ربقلا ةنتف :هلوق ...... ربقلا ةنتف نم ئرب الإ ظفلب هنع



 نقل اوقا درا آ rr ل

 اذهو ءئلوملا لضف ىلإ ةبسدلاب ىلوألا وه لوألاو ءدییقتلاو قالطإلا لمتحي
 .ميسج رثأ هل ناكملا لضف نأ امك ءٌميظع ريثات هل نامزلا فرش نأ ىلع لدي

 (توريب رکفلا راد ۱۰۷ ٤ :مقر ثيدح تحت ۱۸۷/۰-۱۸۸ يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت)

 ديعس نبا ةيواعم ينثدح ةيقب انثدح سابعلا يبأ نب ميهاربإ انثدح

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تعمس :لوقي يرصملا ليبق ابأ تعمس يبيجُلا

 ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقي
 ثيدحلاو ءحيحص هدانسإ :ركاش دمحأ ققحملا لاق .ربقلا ةنتف يقو ةعمجلا

 ءدانسإلا اذهب نب ةيواعم نع ةيقب نع جیرشس ةياور نم (1545) ىضم دق
 اذه نم نيبت نكلو .ثيدحتلاب حرصي ملو «سلدم ةيقب نأب كانه هانفعضو

 تعفتراف “ينثدح” :هلوقب هيف حرصو ءدیعس نب ةيواعم نم هعمس هنأ دانسإلا

 ٤۷۳/١ لبنح نب دمحأ مامإلل دنسملا) هلل دمحلاو ءدانسإلا حصو «سيلدتلا ةهبش

 (ةرهاقلا ثيدحلا راد ۷۰٢٢ :مقر

 نأ هنع ئلاعت هللا يضر كلام نب سنأ نع فيعض دانسإب يور دقف

 بحر نبا ظفاحلل روبقلا لاوهأ) .ناضمر رهش يف ىتوملا نع عفري ربقلا باذع
 ربقلا باذع نم ىجني ام باب / يطويسلل رودصلا حرش «ةرونملا ةنيدملا نامزلا راد ۱۸۷ :ص يلبنحلا

 (توريب ثارتلا راد ةبتكم ٤

 ءربقلا ةطغضو ربقلا باذع هل نوكي اًيصاع ناك نإو :يونوقلا لاق

 ىلإ باذعلا دوعي الو ءةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي ربقلا باذع هنع عطقني نکل

 ةعاس باذعلا هل نوكي ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نإو «ةمايقلا موي

 .ىهتنا «ةمايقلا موي ىلإ دوعي الو ءباذعلا هنع عطقني مث ءربقلا ةطغضو ةدحاو

 تو تتبث ول داحآلا ثيداحأو ةينيقيلا ةلدألا وه دئاقعلا يف ربتعملا نأ ىفخي الف



 نش کل وفا ہمت آ سس سہل )نسر

 دق ٍظئنيحف اًيونعم اًرتاوتم راص ثیحب هقرط دعت اذإ الإ مهّللا .ةينظ نوکت امنإ
 عفري ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم نأ ةلمجلا يف تبث مث ءاّيعطق نوكي

 عفر اذكو ءالصأ هل فرعأ الف ءةمایقلا موي ىلإ هيلإ دوعي ال نأ الإ هنع باذعلا

 هنإف ةمايقلا موي ىلإ دوعي ال مث "صاع لك نع اًقلطم اھتلیلو ةعمجلا موي باذعلا

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۱۷۳ خلا قح ربقلا باذع نأ يف ثحب / ربكألا هقفلا حرش) .اًعطق لطاب

 ةعمجلا موي تام نمو :(لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا) يأ لاق

 منهج هيف رجست ال ةعمجلا موي نأل ؛هّللا دنع هل امع ءاطغلا فشکنا دقف

 هللا ضبق اذإف ءمايألا رئاس يف لمعي ام رانلا ناطلس لمعي الو ءاهباوبأ قلغتو

 نسحو هتداعسل اليلد كلذ ناک ةعمجلا موي هضبق قفاوف هديبع نم اًدبع

 هدنع ةداعسلا هل هّللا بتك نم الإ ميظعلا مويلا اذه يف ضبقي ال هنألو ءہبام

 ال نم باب / يطويسلل روبقلاو ئتوملا لاح حرشب رودصلا حرش) .ربقلا ةنتف هيقي كلذلف

 ملا لیتا اف (۲ 47/7 حيتافملا ةاقرم «ةرونملا ةيندملا ثارتلا راد ةبتكم ۲۰۹ ربقلا يف لأسي

 (ھ۱۳۲۱۷۷۹۹ / -:لامضتر ی و)

 ؟ےگ لبن اجلب مرمر اج ےس جو کت روگ کیلا ایک
 س مرمر اچ ےس جو کت دوك ياك ساشا راب ےن م -:(ے۵) لاوس

 تاور لإ لئروك (07) رلاو اكس أ (س)ر بوش اكس أ (") یئاھب اک س أ (۱) :ك لنا

 ؟شأيج ںی کے ايكاجوب یم ےداب ےک
 زمن ع لگا اعط تاد ریپ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 «ئرخأ رو ةَرزاَو رت ار کے ےہ لوسا اک السا۔ےہ فالف كس لوصأك مالسإ

 رواے كت روك لل ملل بأ ( یکے تاج ید ںی رولر ود تسجد كلاب یک ىم)

 ےہ قاب ۔ےہ فالف ےک لوسا ى السإ يي« لبن اج سمٹ مجھ تاس ےک سا گولر اجيب لازم



 نقلا اوان سي ل! پو

 ات ںیم تاباكرب یک ورکا تاج لوم تيب تهد كي ےس یک نيتك س راتگ نیا تاب
 هود کت روک یا چن یم: ےہ وضو م کل اب ء ناچ لوم شول کے ای ےس اےس سا و

 ۔ے ل تسرد لک يبي ؟ ۓاجایکن ایب رہ روک ےک ثیبدعوکل ا دوا ںیم اج سٹ مرمر اچ ےس

 رت الو هلع لإ سفت لک بسكن الإ :ٰیلاعتو كرابت هللا لاق
 ۲۱٦١ :ماعنألا] ىر َرْرَو ةَرِزاَو

 نع ةدقرغ نب بيبش نع صوحألا وبأ انث ةبیش يبأ نب ركبوبأ انثدح

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع صوحألا نب رمع نب نامیلس

 ہدلو ىلع دلاو ینجی ال هسفن ىلع الإ ناج ىنجي ال الإ :عادولا ةجح يف لوقی
 ۱۹۱ دحأ ىلع دحأ ىنجي ال باب / تايدلا باوبأ حام نبا نٹس) .هدلاو ىلع دولوم الو

 (دنبوید لالب ةبتكم

 5-5 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 باب / ملعلا باتك ءيراخبلا حيحص) .رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمو

 ملك ی اھت او اف 1١١( :مقر ۲۱۸۱ مالسلا هيلع يبنلا ىلع بذك نم مْثإ

Fold)ر ا۱۳٣٣ | ) 

 ؟ے مك ےن رک اہ وکں ود رم سا لی تی دص ایک

 دایوکں ودرم ےس اکا یار مالسلا يطري کے انس ےن مت -:(27) لاوس
 ؟ے تک یکی کس اف ورک رے رک

 ورکا رے دایک ل ودم نپا” -:دعب امآ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یس مرک ى یم ثييدح کیا ربا ؛ىرذكل جے ر ظن یر امج تعاود لوك جت اس ےک طط الا نإ

 َنِساَحَم اًوُرُكْذأ” : کے یئاررف تیرہ وکت مے رابتظا ےک تالاح یوم مو ہیلع

 یکن ارواورکا کور کت اكل ویئاھچا یکن موج م جا ن ) “یھب واسَم نع اوفو ما
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 ُةُوْعَدَف مُکبِحاَص تام تو :ایامرظداشرا ںیم تيياور ہار وا( ورك مم نایب لايام

 یکن روا ود ثوجيب لام ےنپاوکن أد عب ےک لانا نم م نی ) “ديف اًوُعَقَناَلَو

 ا نیم ھجرم نيا ںیہ اپا ولاد ا تموکل ویو اتوکی کن اکل وگ وذي ہن یب ںویئارب

 روا وت کر ماما یھب کب ا ڈی ایا ردا ء تاریخ ہقدص ےل ےک نأ ےس اپ رک ار اچ

 ا او

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 يف باب / بدألا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .مهيواسم نع اوفكو «مکاتوم نساحم اورک ذا

 ٥۹۰۰( :مقر ئتوملا بس نع يهنلا
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 يهنلا يف باب / بدألا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هيف اوعقت الو «هوعدف مكبحاص تام اذإ

 ٥۸۹۹( :مقر ئتوملا بس نع

 ءبدنلل رمألا :کریم لاق .ءوسب هوركذت ال يأ هيف اوعقت الو :هلوق

 :هلوق :موحرملا ئيحي دمحم انالوم بتكو .مهنساحم نم مهيف ناك ام يأ

 ىلع وهو تام نمع ضرعتلا يفنملا نوكيف ءنینمؤملا ىلإ هب راشأ “مكاتوم”
 ءاوهألا هب تزواجتو كلذ ريغ يف بهذ نم امأف ءمھتقیرطو نيملسملا ةنس

 اوعمس امب نيكسمتم سانلا ىقبي الثل هبياعم نع تكسي نأ يغبني الف ءعدبلاو

 هناحبس هلل الإ كلذ هراهظإ نوكي ال نأ بجو هنأ ريغ ءاولضيف اوذخأو همم

 (مهيواسم نع) بوجولل رمألا (اوفكو) .ىهتنا «تيملا ةناهإو هسفن يفشعل ال

 ليبس ال ةريبك يهو «مهل ةبیغ ءوسلا ركذ ناف ءسایقلا فالخ ىلع ءوس عمج
 ہدؤاد يبأ ننس لح يف دوهجملا لذب) .هلالحتسا ىج ري الف ءمزال اهلابوف ءاهوفع ىلإ

 (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۳۰۹/۱۳ ىتوملا بس نع ىهنلا يف باب / بدألا باتك



 نیت ل وقار ا سس ني هاداشرإ

 ةباحصلا ىلإ مهتفاضإل ءاحلص مهنوك ىلإ ة-راشإ (مكاتوم) :هلوق

 ةنتف فاخ اذإ كلذك سيل نم ئواسم ركذل ةزاجإ اذهو ءمهنع هللا يضر

 لقن امب نوذخأي اولعجو ءاّملاع سانلا هدقتعا نمک ءاهركذ نع توكسلا يف

 سلو اًبيط سانلا هدقتعا لجر كلذكو ,کلذک سيل هنأ عم هلاوقأ نم

 (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم 84/5 زئانحلا باوبأ / يذمرتلا عماج ىلع يردلا بكوكل) .كلذك

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ننس) .هوعدف مكبحاص تام اذإو «يلهأل مك ريخ انأو ءہلھأل مك ريخ مك ريخ

 (۳۸۹۰ :مقر ملسو هيلع هللا یلص يبنلا جاوزأ لضف يف باب / بقانملا باوبأ ءيذمرتلا

 اذإ ىنعملاو ء«هسفن بحاصلاب دارأ (هوعدف مكبحاص تام اذإو) :هلوق

 وأ «مکتادابعو مكتاعاطب نيلغتشم ينوكرتاو ينأش مكنمهي الف مكنع تيضم

 اولغتشت الف اًريخ ناك نإ «هوعدف تامو ىضقنا اذإ مكل بحاص لک دارملا

 .هيواسم اوركذت الف اًرش ناك نإو «هيلع ءاكبلاو هراک ذتب

 مكيلهأ ةلمج نمو مكنم دحاو :يأ «مكبحاص تام اذإ :يراقلا لاق

 یلص مهلد «قالخألا نساحم نم هكرت ناف ءهیواسم ركذ اوكرتأ :يأ «هوعدف
 تام اذإ :ليقو «تاومألاو ءايحألا عم ةلماعملا نسح ىلع ملسو هيلع هللا

 ٰیلاعت هللا ةمحر ىلإ ہوکر تاف :لاقي نأ نسحألاو «هيلع ءاكبلاو هتبحم اوكر نأ

 هللا يف ناف «ّيلع فهلتلاو رسحتلا اوعد :يأ ءةفیرشلا هسفن هب دارأ :ليقو

 يترتع ءاذيإب ينوذؤت الو ينوعدف تم اذإ هانعم :لیقو ءتئاف لك نعاًملخ

 :مقر تحت ۲۳٤/۸ بقانملا باوبأ / يذمرتلا عماج ىلع ىردلا بكوكلا) . ىهتنا «يتيب لهأو

 مل“ یل اھت او اف (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۰

(AIF | Fos) 



 نشی لاتر ٣ٰ90كك--بت080ي0۳ 9 607/٥ ب1

 ؟تروش اک ث برع ہاں ےن دللاو

 روا ہزاورداکتنجج پاب کے روھ تاب ب سب لوكا -:( ے )  لاوس

 ؟ے لوت اکی ای ؟ے تہب اغ ےس تی دعببایکذ اے تج ئی ےک ںومرق ےک لام“

 ہرو لم ے راب ےک لاب ردا پاب -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

0 ,+0 

 لار ل” :ہکایامظداشرا ےن مولع یکم رک یب قلعت اس پاپ -:فللا
 ےک الوآرادرب ںامرفابوگ( ےہ ہزاورد ایمر د اکی نج پاب ن ) “نجلا باوا صا

 ںیم تج ےس ٹیگن وو کے ر وفا لاو سا یو آج روا ے ٹیگن یم اکت نج ود ےل

 اگے جید ق وق ااو
 ناف” :ہکایامرظداشر ےن ملی يلعدشلا یک ترضخ آں یم ےراپ ےک لام وا -

 ےن كاك ب تو( ےس تن ا متل نیاز “هجر َدْنِع ةَنِجْلا

 اتہاچ اناج لير فسم كس داہچج ںی”: کا یک عر کو ہر ضاح یب تسد یکم ااسلاو تا صا ہیلع ہٹ

 ہناصوردلاد یراہت ایک کا ایامرفداشرا ےن مل ہیلعلا یک رکا یم و ۹ے ۓئارایک لوم

 ایام ف ےن ملی ی لعبا یس پت ںیہ تایحودا لاب یب کایکل نوع ےن لأ ؟ “ںیہ تایح

SL SGجس تنج لاي ےک مدقق ےک “ 

 ۔ےگ ةايرارق نے تنج ىتاننأ ,ےکوھکر ل انقج ںی اروا ےک ورک مخ یکم لاو
 تصرخ یکن أ ہںیہنالاچہ وک وقتك نب دملاو یس ا مہ کے س اچ کب س مہ ےل نا

 ۔ ن آں "[رفاطع ی قوا بس مہ یھت - ر لخوا اروا ليك
 N لاق الجر نأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 | بدألا باتك ءةحام نبا هاور) .كر انو کتنج امه :لاق ؟امهدلو ىلع نيدلاولا

 ۳٦٣٣( :مقر نيدلاولا رب باب



 نشی لا ا ۶آ يس سس ) نین اداشرا
 هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ ءاج ةمهاج نأ يملسلا ةمهاج نب ةيواعم نع

 له :لاقف ؟كريشتسأ تئج دقو ءوزغأ نأ تدرأ !هّللا لوسر اي :لاقف ملسو

 ,يئاسنلا ننس) .اهيلجر تحت ةنجلا ناف ءاهمزلاف :لاق ءمعن :لاق ؟مأ نم کل

 (۳۱۰ ٤ :مقر ةدلاو هل نمل فلختلا يف ةصخرلا / داهجلا باتک

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تيتأ :لاق يملسلا ةمهاج نب ةيواعم نع

 هللا هجو كلذب يغتبأ ؛کعم داهجلا تدرأ تنك ينإ اهّللا لوسر ای :تلقف

 مث ءاهّربف عجرا :لاق ءمعن :تلق ؟کمأ ةيحأ ,کحیو :لاق «ةرخآلا رادلاو

 ؛کعم داهجلا تدرأ تنك ينإ !هّللا لوسر اي :تلقف ءرخآلا بناجلا نم هتينأ

 :تلق ؟ىكمأ ةيحأ ,کحیو :لاق .ةرخآلا رادلاو هللا هجو كلذب يغعبأ

 لوسر اي :تلقف ءهمامأ نم هتينأ مث ءاهربف اهيلإ عجراف :لاق !هللا لوسر ای امعن

 .ةرخآلا رادلاو هللا کلذب يغتبأ ؛کعم داھجلا تدرأ تنك ينإ اللا

 مزلا ءكحيو :لاق !هّللا لوسر اي معن :تلق ؟كمأ ةيحأ کحیرو :لاق

 (۲۷۸۱ :مقر ناوبأ هلو وزغي لحرلا باب / داهجلا باتك ہةحام نبا ننس) .ةنجلا حٹف ؛اھلجر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاق

 نباننس) .بكرتا وأ کیڌلاو ىلع ظفاحف ءةنجلا باوبأ طسوأ دلاولا :لوقي

 م لیتر او اف "۹)۸ :مقر هتأرما قالطب هوبأ هرمأي لجرلا باب / قالطلا باتك ءةحام

 aI) / ۲۳یئاضر یت )

 نمی کش یب دم کیا نے قودروا یو
 قود سنی کے یگ ن ی دع ےس لوب سنس نس -:(ء۸) لاوس

 ىو ے سج حر طی تاج نب نار اهبل دعب و وركوب ہنایلاءوہر سٹ لاد تا تورك
 لاوس وت وم یر تم رشتے اجو قود ںیم رحب گا کوی ب ہن ےک اتنا قلن سأقوم اڑ روا



 نشی لترا ا 900-0 0۹0.7

 ؟ے بلطم ایکا کس اروا یب کرد تيدر ويركب

 رگد ضثروا فرش یز ةععدعي -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ںی ےر اب ےک تبياور لإ ےن ہیلع لا “مر یکم تمام! ترضضو وخر وا ےہ ر وچ وم لیٹ لوباتك

 مکے یب مان ا ا
 یر یگ ت رطح ای وہ ثب دح وف مہ لاعرہب۔ ےہ تیادد فوقوم یک چ ودثلا مرك کت رح

 ۔ے تمار یبا ڈب نومض درک ایب لعب تییاور سا یب لو قروص ل وفوو ہوہہلوقم اکر

 وہ نے قوم قود ےس یک رکا ک« ےس اجانب لي ل ارتتا لاحرہب ںیم ینش روا قتددوك د ای

 یوا ے اج نبأ یھب یدعیودر گا روم كل هس داب ےس لقت بیزار بس ناك
 یھکں یم سا وے یے یر گا حیا ۔وہہ تباين ہد ناصتفا ذب ےس بس ےل ے رام

 قلي دابر ف پ الم سی لافود ىلا تقلا كا یم رعب ہک م شانيبا ےس اچ انہ لب لادت اوك د
 دب مالك وم [ت حب وا نرتب“ کیا یکے ہصالخ۔ ےس اچو لکم ناس هلك

 :لاق هعفر هارأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع

 کضیغب ضغبأو ءام اموی كضيغب نوكي نأ ىسع ءام انوه كبيبح ببحأ

 ام باب / ةلصلاو ربلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .ام اموی كبيبح نوكي نأ یسع ءام انوه

 (۱۹۹۷ :مقر ضغبلاو بحلا يف داصتقالا يف ءاح

 ربيغتب كلذ بلقنا امبر يأ :ريغصلا عماجلا حرش يف يوانملا لاق

 وأ ءهتضغبأ اذإ هيلع مدنتف هبح يف تفرسأ دق نوکت الف اًضغب لاوحألاو نامزلا
 «ريثألا نبا هركذ «هتببحأ اذإ هنم يحتستف هضغب يف تفرسأ دق نوكت الف ابح

 دوعي دقف نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب بولقلا نأ هانعم :يبرعلا نبا لاقو
 ناك اضيغب داع مث بحلا لاح كسفن نم هتنكمأ اذإف هسكعو اًضيغب بيبحلا

 .رارسألا نم هيلإ تيضفأ امب بحلا لاح کنم علطا امل ردجأ كراضم ملاعمل
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 :مرشخ نب ةبده دشنأ هيلعو افلت كضغب الو افلک كبح نکی ال :رمع لاقو

 عجار تنأ یتم يردتال كنإف *٭ اًبراقم اضغب تضغبأ اذإ ضغبأو

 عماسو تلمعاموار + ىذألا نع حفصاو ريخلل ندعم نكو

 عزان تنأ یتم يردت ال كنإف * اًبراقم اّبح تببحأ اذإ ببحأو

 موق طرفأ دقف انوه اوضغبأو انوه اوبحأ :يرصبلا نسحلا لاق اذهلو

 عماج حرش يفريدقلا ضيفر .اوكلهف موق ضغب يف موق طرفأو ءاوکلھف موق بح يف
 ملك لات رشاد تف (توريب ركفلا راد ۲۲۲ :مقر ۲۲۷/۱ ريغصلا

 (ھ۱۲۲۱۷/۹/۱۵ / ۱۳: ار د)
 ےس و

 تيياور ت ل کک یاں کے راپ ےک تاج دعب و

 تیار ےس نا ج ےک اہنخ ڈا شیر افورہس-ےروشوروزےڑب -:(29) لاوس

 حوبس” تم ا لكس ديرب ردا ٢ے لے دود دعب ےک تو ید آکے لج ایکن ایب

 ىركلا تی آن ایمردےک لورجل ونورا ےب “حورلاو ةكئالملا بر سودق

 با ٹاک ورمعوسروا روس ےس أدوا« كة اچو ترففم یکس أ لیپ ےس ےک اھا ولے ڑپ

 ؟ے مگ کت اور سا وريد اگل

 یی تب رکا تاور ورور -: دعب امأ اًیلصمواذماح باوجلا

 ےک ب تاب قلي لكى قش( ی کز ۳۹ ایام اج ات یوا: الشم ) ںوبات

 لتر روطےک 07 < لص ےب روا عروضوم م لا اراک اضف نأ تاور

 ےک تياور لإ ےن ہٹا ام ی اش نب دباع یا مالعروا یم یڈارباہمالع۔ےہ ںیہن رک

 ۔“ہل لصأ ال لطاب ٌعوضوم” :/ےاھککفاص یش ےراب

 انبر سودق حوبس” ل لورچروا ںوکرےک ںوزامنماع ےک لمسی لزب تبا
 ازپا؛ے تباخ لش تايادر حس مالسلاريلع رکا ىف نع “حورلاو ةكئالملا برو



 بیٹی 9-7
 ےس أو ےن هاري وكت اج سض نا ناو یم ےن وب جت رک فا قاض یا و وکرم یک

 اگ اجاہکں تاجات
 نم ام :اهنع هللا يضر ةمطافل لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 تارم سمخ هدوجس يف لوقي «نيتدجس رتولا دعب دجسي ةنمؤم الو نمؤم

 «ةرم يسركلا ةيآ أرقيو ءهسأر عفري مث “حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس”

 «حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس :تارم سمخ هدوجس يف لوقيو دجسي مث
 باوث هاطعأو «هل رفغي ىتح کماقم نم موقي ال هنأ هديب دمحم سفن يذلاو

 کلم فلأ هيلإ هللا ثعبو ءءادھشلا باوث هللا هاطعأو ءةرمع ةئامو ةجح ةئام

 ءہؤاعد ٰیلاعت هللا باجتساو «ةبقر ةئام قتعأ امنأكو ءتانسحلا هل نوبتكي

 ىراتفلار .اًديهش تام تام اذإو ءرانلا لهأ نم نيتس يف ةمايقلا موي عفشیو

 (ايركز ۲٦۷ :مقر ۳٣٤٤٣٤ حيوارتلا يف رشع ثلاثلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيناحراتاثلا

 هذه نع هللا ہظفح يمساقلا دمحأ ريبش يتفملا خيشلا ققحملا لاق
 ۲٦٠۷( :ةلعسملا مقر) .يدنع يتلا ثيداحألا بتك يف ثيدحلا اذه دجأ مل :ةياورلا

 یلص هللا لوسر نأ هتان ةشئاع نأ ريخشلا نب هللا دبع نب برطم نع

 ةكئالملا بر سودق حوبس :هدوجسو هعوكر يف لوقي ناك ملسو هيلع هللا

 (هريغو ء۸۷٦ :مقر دوجسلاو ع وكر لا يف لاقي ام باب / ةالصلا باتك «ملسم حيحص) .حورلاو

 هيلع هللا یلص يبنلا نأ تارمضملا نع ةيناخراتاتلا يف هركذ ام امأو

 ال لطاب عوضوم ثيدحف .خلا ...... ةنمؤم الو نمؤم نم ام :ةمطافل لاق ملسو
 ثيداحألا نأش وه امك هنالطب نايبل الإ هلقن الو هب لمعلا زوجي الو هل لصأ

 باب / ةالصلا باتك ءيماش ء۷٦٦ يلصملا ةينم حرش يف يلمتملا ةینغ) .خلا و ةعوضوملا

 می اھت لن او اف (یجارک ۱۲۰/۲ ءایرکز ٦۹۸/۲ ةوالتلا دوحس

 (ھ۱٢۱۳ء۹۷۱۸ / *:ٌلامضجر و )



 نت نکلا واہ واہ ہ.. ''  سس كس

 تیدع کیا اختم غد عرفي ورد تمہ ۱۰۴ر ےک رظنا رم

 لص مهلا” رر ا «٠ شوج دعب ےک یلنزامن کے ان ےنمھب -:(۸۰) لاوس

 سل وتم ڑب تا یل اھت شا واک ڈر “ملسو كرابو هلآ ىلعو دمحم ىلع

 دثلا یھب وہ ضرقربارب ےک ڑابپپ (۳) اکے ر اتوفکے خرق كدت یرامس(ا):ےگ لي زاون
 باصر مثب ںیم تنج( 00) وترش لاوسے سا کھ یکی( )اگے دارك اد[ تأ لایت

 ؟ لأب ے تب اے ثیب دعب ول اکو م لغاد ےک باكو

 تار یا ل 7

 اکر درو ےس ترثك اك فيلر شد وردك کک نول ھا: یرزگں یکے ر ظن رام

 ے تایاور ورع کا مج ے ہچل رژ اک ر وف ے ںویناٹی ب روا ترففم یکں وم انگ

 وکت ایاوردنس ےب ناکہ خس ا انھکر مامتہا کف یر شدورد ترثكبوك اداس اپا هس تباخ

 ۔ ےہ اا ایی ںی
 الجر نأ هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع نابح نب ییحی نب دمحم نع

 :لاق .تئش نإ معن :لاق ؟كيلع یتالص ثلث ُلعجأ !هّللا لوبسر اي :لاق

 هللا یلص هللا لوسر لاق ؟اهلك يتالصف :لاق .تئش نإ معن :لاق ؟نيفلشلا

 هاور) .کترخآ و کایند رمأ نم كمهأ ام هللا كيفكي اّذِإ :ملسو هيلع

 ةالصلا راثكإ يف بيغرتلا / ءاعدلاو ركذلا باتک ءلمکم بيهرتلاو بيغرتلا نسح دانسإب يناربطلا

 مل“ یل اھت ناو اف (ةيلودلا راكفألا تيب ۲٥۹٢ :مقر ۲ :ص ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع

(alot | 1:) 

 تاور یک ے قيراط ل ےک 0ک

 لاوس مثلو وم ۓاج كي ےک کک ا وسمزامفوج کے انس ےن مت -:(۸۱) لاوس

 ؟ے یکے لوب لش E2 +ےڑ امن یک



 2یبی خاب بس 07
 کے رکا از ارن ےک کک اوم -:دعب امأ ایلسصمواذماح باوجلا

 ایک ر اتتد ایز ب ل ےس قورم ےس نس فبعض کیا تيياور ہ رولز قلعے تیلطتا

 نج: اج ایکم اعوكت ايادر يريد اب ےک تیباود سا ہک س يرتب ئل لإ ۔انکساج

 - لكى د بیغخز تہب کک اوس تقو ےک ز امن ںیم

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .ةالص لك عم کاوسلاب مهترمأل سانلا ىلع ول وأ يتمأ ىلع قشأ نأ ال ول
 (۸۸۷ :مقر ۱۲۲۱۱ ةعمجلا موي كاوسلا باب ةعمجلا باتك ءيراخبلا حیحص)

 ءادردلا مأو رمع نباو رباجو سنأ نع بابلا يفو :دصاقملا يف لاق

 ءضعبب دضعتي اهضعبو «فيناصتلا ضعب يف هتنيب امك ًالسرم ريفن نب ريبجو

 نم هتمهف يذلا سرغلا نبا لاقو .ءالؤه نع ةراتخملا يف ءايضلا هدروأو

 نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشكر .هريغل نسح وأ فيعض هنأ مهمالك

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ”١١ :مقر ۲۳/٢ سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا

 نع ةورع نع يرهزلا ملسم نب دمحم رکذ :لاق قحسإ نب دمحم نع

 لضفت :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع
 .اًقععض نيعبس اهل كاتسي ال يتلا ةالصلا ىلع اھل كاتسي يتلا ةالصلا

 قحسإ نب دمحم تاسيلدت نم نوكي نأ فاخي ام دحأ ثيدحلا اذهو

 نع «يفدصلا ىيحي نب ةيواعم هاور دقو ءيرهزلا نم هعمسي مل هنأو ءراسي نب

 هجو نمو .ةشئاع نع ةورع نع رخآ هجو نم يورو .يوقلاب سيلو يرهزلا
 .فيعض امهالكف ءةشئاع نع ةرمع نع رخآ

 ةورع نع دوسألا يبأ نع يملسألا ٰ'یحی يبأ نب هللا دبع انث ءيدقاولا لاق

 نم يلإ بحأ كاوسلا دعب ناتعكرلا :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ةشئاع نع



 نشی یل او اہ واہ ےہ. ٹن .  سسسسا) نیم اواشرا

 .قيرطلا اذه ريغ نم ةشئاع نع يورو ءهب جتحی ال يدقاولا .كاوسلا لبق نيعبس

 ةرمع نع «ميور نب ةورع نع «ةلاضف نب جرف انث طاريق نب دامح انث

 ةالص :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 يف يورو ءيوق ريغ دانسإ اذهف .کاوس ریغب ةالص نيعبس نم ريخ کاوس

 باتك «يقهيبلل ئربكل ننسلا) .ملعا هّللاو ءالسرم اًعوفرم ريفن نب ريبج نع كلذ
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠٠١۹-٠١١ :مقر 57/١ ةالصلا ىلإ مايقلا دنع كاوسلا ديكات باب / ةراهطلا

 «هتلع نيبي مل :تلق :ينانكلا قارع نم دمحم نب يلع نسحلا وبأ لاق

 لصفلا / ةالصلا باتك ءةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت) .ملعا هللاو «مهفرعأ مل ةعامج هيفو

 ملك لیتر او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۹۹ :مقر تحت ٠٠١/۲ ثلاثلا

 alm) | 19: لانجري و)

 نكت باور كيا حت ےن تايضن یک اگ
 ۸ے ےس زامن یادم اھ مت ےس ا كس اثر زامنرکن مہم امت د آج -:(۸۲) لاوس

 ؟ے تک با ڈودایز انگ

 یرواءے نوٹس نهرب مامت -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہما خا باو کے ےہ زامنرکن ہک مایک نکیل ےہ یھبک رام یوم کم کوی اعلا یس رکا
 ےن نجت ارو اے روو ل ماك تيا هرج قروب صص ب٥

 ۔ےہ لد اج انرکن ایہ ري روطےک ثیب دعوکت اياور کسا ے سا ؛ےایدرارق عروضوم سار

 (ٰنو رح دلا ناوضر ان لوم: فل مانع ٣١-٣ لی لا ن نل یواق الا ع)

 کاری الو .رقوتو مركتو لجبت متعا ينب اي ءةمامعلا بحأ !یئب اي

 ةالص نإ :لوقي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا تعمس اًبراه ىلو الإ ناطيشلا
 نيعبس لدعت ةمامعب ةعمجو ةمامع ريغب ةالص نيرشعو اًسمخ لدعت ةمامعب



 نتککل وف ار ۶ آ سي -ل ےس )ساسي

 ىلع نولصي نولازي الو نیمتعم ةعمجلا نودهشيل ةكئالملا نإ «ةمامع ريغب ةعمج

 نب سابع هيف .عوضوم :رجح نبا لاق . سمشلا برغت ىتح مئامعلا باحصأ

 لاق «يمليدلاو ركاسع نبا هجرخأ :تلق ءہریغ هيفو «ءابرغلا يف ركذ هل رأ مل ریثک

 (توريب مزح نبا راد 155/١ تاعوضوملا ةركذت) .روكذملا سابعلا اضيأ هيف بنذملا

 لب ؛ركنم ثيدح اذه :نازيملا ناسل يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت) ؟نمم ةفآلا يردأ الو ءهفرعأ مل نم ہدنس يفو ءعوضوم

 ملك یلاھت لو اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۹ :مقر تحت ۲ ثلاثلا لصفلا / ةالصلا باتک

 alv) | ۱۹۰ٰئافر ىئيد)

 نك کث یب رع لاو دكت »دايز تس لوا

 لاير تے ے انب نا اختو كرابترثلا دك انس یب ےن مت -:(۸۳) لاوس

 ؟ے ثيدع لوي ایک تم ںیہ ےتام رفت بحودایزےس

 رظأىرام ثيدع لے ظافلانا -: دعب ام اًيلصمو اًدماح باوجلا

 هج ےرک نہ لایت کر اپت ثلا ےک درع ر خاکے 00,9

 ۔؟ےدراو نوشی لش تیادر كيا ج ںانچ؛ںی سا رف لد ردا ی ابربمہدایزے لا

 اتپ حدود اکس مروا ی یک ترک یاں نک ےک ۓتال ےس اسكس ماسلا ہیلع بق یر قرب

 اک ھو محدود ےک کش الت ا توك ایکو ہ کلا یکے لأ هوك اھت

 شب ںوہناب ینا ےس ا ےن اےس ید لج ایک عسا يبدو ےک رکے كش التم ی ی روم نی
 وكلاب یک او ے روپ درک ام رف ےس مارکہ اص ےن مالسلا ہیلع قم وف لك سالي ےدودروا اي
 بازم ےس لوحتار نيس اون ےنپا لام يدك تس لایخایماراہت ؟ےہ تبق یت ےس ےج ےس ا

 مالا عرب وا سیل کہ رف ےن ربا بس ؟ے قكل اڈ ںیم گنآ ؟ےہ کے د

 ےن ام رف تمجردوا تبحع لودنب پا ہدایز یکے لا ىلاختو کراتا ایام رفدامشرا ےن



 7 نأ سيل _ للك لد اسر
 ےس ںیم ےللسےک جج هو ےنپا سج لو ےک لام سا یاہو تبع ىف نتن ںیہ ےنلاو
 انبكيراذبلا؛ ںیہ تام فےس ےرنی رہ ےنپا اتت رٹلا تبحروا تصر و تیر هدايز لاب تس سا

 ۔ے تب اق تر روا تحيل ستہ اوب ےہ تح دای زے لام ر تک

 هيلع هللا یلص يبنلا ىلع مدق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 يف اًيبص تدجو اذإ «يقست اهيدث بلحت دق يبسلا نم ةأرما اذإف ءيبس ملسو

 :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا انل لاقف «هتعضرأو اهنطبب هتقصلأف هتذخأ يبسلا

 .هحرطت ال نأ ىلع ردقت يهو ءال :انلق ؟رانلا يف اهدلو ةحراط هذه نورتأ

 ةمحر باب / بدألا باتك «يراخبلا حیحص) .هدلوب هذه نم هدابعب محرأ هللا :لاقف

 (توريب ركفلا راد ٦۹۹۹ :مقر ١577 :ص هتقناعمو هليبقتو دلولا

 هلل نإ :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اهيف ءماوھلاو مئاهبلاو سنإلاو نجلا نيب ةدحاو ةمحر اهنم لزنأ ةمحر ةئام

 اًعست هللا رخأو ءاهدلو ىلع شحولا فطعت اهبو ءنومحارتی اهبو نوفطاعتي
 يف باب / ةبوتلا باتك «ملسم حیحص) .ةمايقلا موي هدابع اهب محري «ةمحر نيعستو

 مل“ یل اھت او اف (قیلودلا راكفألا تيب ۱۹-۲۷٥٢ :مقر ۱٦١١ :ص ٰیلاعت هللا ةمحر ةعس

 (ھ ۱٣٣۷۲۷۲۳ | ه٠: لامر ید )

 ؟ كوك اکے اج[ تم ايقردنا ےک لاس ۵ +-
 لاس ۵ ٣٣-۰ کے ایکن اين بركه د روز تبي بحاص کیا -:(۸۳) لاوس

 یکی لات قا مک صرصخاك اب سا لبي کے ب کود کن اے لاو ےن 1[ تم يقر دنا ےک

 ؟ے تسرد ككل اہک گود اكن اکے رم لاوس اےس اوہ اطعے فرط

 انركشءاباوج س ابدد رب لابي -: دعب امآ اًيلصمو اذماح باوجلا

 :ںیہ تاع
cC 



 نشی اوف اور آ سس ٣ ()ںالاداشرب

 تابت ےک روو صب ےس ابر وثب ےک آہ نام ز بع ےک کے س ےہ زن تاب لبي (ا)
 برت مای کے ل کا یراہ یل آبی رت ت مات

 ےک ع كى ع کیک لوك ل سا وا “ںیہ ےگ وہ ے کہ ۷ےک دت اپ ردا ےس یئگآ

 ۔ےہ لب آب مرقم اق شے اقم
 روا لاس کانکس تب لير صن وکرپ روط یکے كبي تاب یرسود ناي(

 کے اکر لاي ےنپا فرص ىلاتتدثلا تاكا ؟ یگوہہ مئا تم ايقدعب ےک ےنامز تك

 لاوس ںی راب ےک تممایق ےس م السلا لع ےن م السلا ہیلع لبرج ترضح ان دیس بج ہک

 ملعاب اهنع لؤسملا ام” كام ار فوم ںیم باوج ےن موديل لا لص آ ق:اھتایک
 وداي ےل او ےک و یم ےراب لاو دهس داجاعج و تسل یشس) “لئاسلا نم
 كسدشلا مک م ايقرك يامر فداشرإ کچو ر تس ںی كاي نآر ق ےن لاتو کراجت لیلا زبن (ا اج

 ۔ے لال موال
 کت راسج یب تہ انك وکو یت لوكس ےراب ےک عروقو ےک تما ےل لإ

 ہو لاب سیکس وتشفروار یک ےن یل ات دلا تاب وج كل وبك ےہ لو بق لیاقت نوا ےہ تاب

 ؟ے قو وع ےک کی تما یک

 یکن ایہ ب روط حلاو ںی الع یہ رق لک اب كتم ايق س فی رش ٹی داحأ یی ذأ ہدالع
 هيب روط کاخ ہربیغد جرج امو روت اب عر و یک ون« لاحد رو غیر ہم ر وہ س نج ء ںیہ
 _ے ر اپتا بات انرواطلخ سار کوکو اک وو ےک تم ايق لبي ےس تام الع نإ ذبل ںیم مکذ ی کات

 ١[ :رمقلا] 4رَمَقَلا ٌقُشْناَو ةَعاَسلا ِتَبَرَتفا]» :ىلاعت لاق

 ٥٣ :تیآ ہرح ,نامقلز هيَذَكاّسلا ْملع ةَدنع هللا نإ :یلاعت لاقو

 [۱۸۷ :تيآ ءزج «فارعألا] وه لا اًهيَقَوِل اهْيْلَجُيال» :ىلاعت لاقو

 لوئسملا ام :لاق ؟ةعاسلا نع ينربخأف :لاق ...... :ليئربج ثيدح يفو

 ١( :مقر ناميإلا باتك لوأ / ملسم حیحص) .لئاسلا نم ملعأب اهنع



 ن یل اوقَادراخ آ r4 .(1) نا لاواشرو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اهيلع نم نمآ سانلا اهار اذإف اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال

 ٢ ٥٤٤( :مقر مك ءادهش مله :هلوق باب / ماعنألا ةروس «ريسفتلا باتک

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ركذلا باتك ءملسم حیحص) .هيلع هللا بات اهيرغم نم سمشلا علطت نأ لبق بات ام

 ۲۷۰٢( :مقر رافغتسالا بابحتسا باب / رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 رمؤي ىتم نذإلا عمتساو نرقلا مقتلا دق نرقلا بحاصو معنأ فيك :ملسو هيلع

 ,ملسو هيلع هللا یلص يبنلا باحصأ ىلع لقث كلذ نأكف «خُفنيف خفنلاب

 ةفص باويأ ءيذمرتلا ننس) .انلكوت هللا ىلع ءلیکو لا معنو هللا انبسح اولوق :مھل لاقف

 (؟ 551١ :مقر روصلا نأش يف ءاج ام باب / ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا علطا :لاق يرافغلا ديسأ نب ةفيذح نع

 موقت نل اهنإ :لاق «ةعاسلا ركذن :اولاق ؟نوركاذت ام :لاقف ركاذتن نحنو انيلع

 سمشلا عولطو ءةبادلاو ءلاجدلاو «ناخدلا ركذف ءتايآ رشع اهلبق نورت ىتح

 «جوجأمو جوجأيو ءمالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيع لوزنو ءاهبرغم نم

 ةريزجب فسخو «برغملاب فسخو ءقرشملاب فسخ :فوسخ ةثالثو

 حیحص) .مهرشحم ىلإ سانلا درطت نميلا نم ج رخت ران كلذ رخآو ءبرعلا
 تيب ۳۹-۲۹۰۱ :مقر ةعاسلا لبق نوكت يتلا تايآلا يف باب / ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك ملسم

 ملا ىلاعتراو ثقف میلودل راكفأل
 ( oldماما" ةراه / اس: (



 نش یل اوقَا درا آ 2 11 نا

 ؟ رف وقوم رو اک رب نا ذا ككل الب ترضح ایک

 ليكون نا ذا رم کیا دعشلا یر ل الب ترص کے انس ےن م -:(۸۵) لاوس

 ؟ے تيثح ایکی کت اور سا ءیئکو ت کدے د نا زاروا( یئوہہ ںی ولید

 رسارسروا تک کل لب تیادرپ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا
 وكل وتاب یا الہ لبر لوك اكس ا ککرودرود لاب سیم باک یم یھبی روا ےس ٹوھجم

 ملكا یلاھت او تف ےس اچ انچ طی روب ےس ےن ایچ

(aE | Fold) 

 ؟ے اہ لاا ب ازعاكل ويفي ےس ج کن رن یکن و اعايك

 اتاج يدرك فون ید م اع سی ناتسربق ى بج کے انس ےن مت -:(۸۷۹) لاوس
 ؟ے ا نوک شيب دع لوك یم ےراب سا ءاتوہہ لير ب ازم ككل ورقاء یک و ڑپ اہے

 قفا كرش لول نونو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یئوکر گا کے روبل ںوگول تاب روا کیا لك ر طی ا دوا ۔ار ذك يسر ظن راهب لوم اك

 رت دکب اع نورا" ےہ لولاو نئاتسربقےک لابو قلة اجر ذك سقى م بلاط ملاع

 سک نایب لكلاب وكل وتاب ىيلا هج عوض روا تيزتك مل کاپ یھکت یارب ۔ے انا ايلا
 الب دنس ےب ء لي کن ایب وك نأ ہ ںیہ دوجوم ثييداحا چن لب تليضف كاع جس اپ انرك

 ںیم س عوج ہیک روراف ےک کن آں لیھپوکن أن رکن ایہہ اب نقش
 2 رم ام ںیم لوك اوكي

 ْنآ اوني ابتب قصا مك َءاَج نإ اًونَمآ َنْيِذَلا اها :يلاعتهللا لاق

 ٦[ :تيآ ءزج «تارجحلا] 4ةلاهجب اَمْوَق اًوُبْيِصت

 یفک :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع



 نش کل اوفا ہم آ يي سل  ()ںالاداشا

 ثيدحلا نع يهنلا باب / ةمدقملا ءملسم حیحص) .عمس ام لكب ثدحي نأ اًبذك أرملاب

 )° :مقر ۹/۱ عمسام لكب

 کاردإ الب ثیدحلا متلقن اذإ يأ تاهيهف لولذلاو بعصلا متبكر اذإف

 .خلا ...... هقدص رظن ام الإ هنم هنولقنت امم ذخأف الف ءيش لكب متئجو قيقحتو
 1 ےگ ا 5

 ملك یل اھت او طن (دنبويد لالب هبتكم ٤ :ص ةحام نبا ننس ىلع شماه)

 APY) | لانج ین د)
 5 ےس 5

 رامتشا تھکن ليا ن ےک یر اضف
 یرخ آے كرابملا ناضمر ےک یم ےہ رد مت ےس الاسك -:(۸ے) لاوس

 ہى سیم یک اروا ےہ انني راع برگ اف ز امہ ل یم سج ےہ ات اج اپ اھچ رامتتشا کیا قلخ ع
 بس یز امن نرفو رش اضق یکل امسر ۹۰ ہو رکادُا سیم زارنا صا تعکر اکے لوب تم ارب

 اک رط سا روا ؟ لباب ےس 09 “صسصص

 ؟ے ایک کم یش وا نا ويجي اهتشا

 77 -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لما ذك ا الی وا رک اشوک وتاب كرر لا ہہ عوضومروا تركن ءٹوھچ
 ںیم اج وہ فاحم ار فو وید وخ ےس ےن رکتدابع یک ليتك وک یا ںیم تير

 انکا دات اوس صون أ ںیہ یک وہ اضق لي زامغنوج روا ۔ے E ل اب

 ۔ےہد خاکء خام تقی ت آپی اتککےس مزال
 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر مصاع نب صفح نع

 باب / ةمدقملا «ملسم حیحص) .عمس ام لکب ثدحی نأ اًبذک أرملاب ىفك :ملسو

 (۸۱۱ عمس لكب ثيدحلا نع يهنلا

 ديفم ءقحتسم تئاوفلا ن نيبو ةيتقولاو ةتئافلا نيب بيترتلاو :هلوق



 ب777 )نادرا
 ةتئافلا ءاضق موزل وهف يناثلا امأ .ءاضقلاب رخآلاو ةرابعلاب امهدحأ :نيئيشل

 مزلي هنإف هيف اهبوجو توبث دعب تقولا ىلع تتاف ةالص لك نأ هيف لصألاف

 ةريثك تئاوفلا تناك ءاوسو ءمون ببسب وأ اًوهس وأ اًدمع اهكرت ءاوس ءاه ءاضق
 رذعل الإ هنع تناف يتلا ةفصلا ىلع يضقت ةتئافلا نأ همكح نمو ......ةليلق وأ

 نب رمع نأ رباج ثيدح نم نيحيحصلا يف ام هبوجو ىلع ليلدلاو ...... ةرورضو
 تدك ام اهّللا لوسر ای :لاقو «قدنخلا موي شيرق رافک ببسب لغش باطخلا

 ءاهتيلص ام هّللاو :مالسلا هيلع لاقف ءبرغت نأ سمشلا تداك ىتح رصعلا يلصأ

 ىلصف انأضوتو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ًاضوتف ناحطب انلزنف :لاق
 اهدعب انيلصو سمشلا تبرغ ام دعب رصعلا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد ١٤۱/۲-١٤١ تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) . ب رغملا

 یونساآ کاربر خان اوم ت رطح ںیم ےس راب ےک تمي اور تھک وک سیم لاوس

 تس “ناضمر ةعمج رخآ تاثدحم نع ناوخالا ع در” ہلا ےک یلعرٹلا ةمر

 :ے رد شی لقە دافا ارب سری پسی کت رح

 لصأ ال امم اًرومأ ناضمر رهش ةعمج رخآ يف اوثدحأ دق مهنأ ملعا

 كلذ ثدح ءيرمعلا ءاضقلا :اهنمف ...... اهموزلل لصأ ال اًرومأ اومزتلاو ءاهل

 قرط كلذ يف مهلو ءاهفانكأو نميلا دالب ضعبو اهفارطأو ناسارخ دالب يف

 سمخ ناضمر ةعمج رخآ يف يلصي نم مهنمف .ةتشتم كلاسمو ةفلتخم

 يف نورسيو ةيرهجلا يف نورهجيو ءةعامجلا عم ةماقإو ناذأب ًءاضق تاولص

 امل ءاضق ةضورفم تاعکر عبرأ يلصأ نأ تيون :مهلوقب اهل نوونيو ءةيرسلا
 عيمجل ةرافك اهنأ نودقتعيو ءىضم امم رمعلا مامت يف تاولصلا نم تاف

 .ىضم اميف ةتئافلا تاولصلا



 نت ی لاوق اورا آ ar ملا

 رخآ يف ىلص نم اًبرعم هيف ام لصاحو ...... :نیدباعلا ةحار داروأ يفو

 ء“يرمعلا ءاضقلا”ب یمسملا وهو رهظلا لبق تاعکر عبرأ ناضمر نم ةعمج
 مل يقافتا وهو «هيف ةهبش ال اذهو :اولاق ءهرمع عيمج تئاوفل ةرافك تنانك

 لاض وهف ركنأ نمو ءنوفلتخی الو ءةعامجلاو ةنسلا لهأ نم دحأ هيف فلتخي

 .فالتخا هيفف ةعامجلاب اه ءادأ امأو ءمالسإلا ةرئاد نع جراخو ءلضم

 .هوركم ةعامجلاب لفنلا ءادأ نأل ؛هوركم ةعامجلاب اه ءادأ :مهضعب لاق

 ؛ةعامجلاب روكذملا فصولاب ةروكذملا ةالصلا ءادأ هركي ال :مهضعب لاقو

 ام ىلع هوركم ريغ حيحص ةعامجلاب تئاوفلا ءادأو ءتئاوفلل الخد هيف نأل

 يف رک ذو .مظعألا مامإلا ةذمالت دحأ بويأ نب فلخ ىتفأ هبو ءہقفلا بتك يف

 ىدارف اهودؤي نأ برعلا دالب يف لوألا نأ :يفسنلا نيدلا دجاو ىواتف

 دالب يف امأو .هجو نسحأب نآرقلا نو ءرقيو ءءاغلبو ءاحصف مهنوكل ؛ىدارف

 مهرثكأ نأل ؛ةعامجلاب اهودؤي نأ ىلوألاو حصألاف اننامز يف اميس ال ءمجعلا

 .نسحلا هجولا ىلع نآرقلا نو ءرقي الو ءفورحلا جراخم نوفرعي ال
 تاولص هل تتاف نم نأ :اًبرعم هلصاحو ...... :نانجلا حيتافم يفو

 ءاش تقو يأ وأ «ةعمجلا ةالص لبق ةعمجلا موي لصيلف اهددع ملعي الو ۃریثک

 يسوكلا ةيآ ةحتافلا دعب ةعك ر لك يف أرقيو ءةدحاو ةميرحتب تاعكر عبرأ

 تسع اللا يضر وكيلا لاق هرم ردع سم رکزگلا رمو قرن
 تاولصل ٌةرافك هل تناك هذه یلص نم :ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر

 .ةنس ةئام عبرأ تاولصل هنع هللا يضر رمع ةياور يفو .ةنس نيرشعو نيتننا

 يلع ةياور يفو .ةنس ةئام تس تاولصل :هنع هللا يضر نامدع ةياور يفو

 ناسنإلا رمع امنإ هللا لوسر اي :اولاق .ةنس ةئام عبس تاولصل هنع هللا يضر



 نقلا اوراغآ تپ )كب الاداشرا

 تئاوفو ةتئافلا هتاولصل ةرافك ةالصلا هذه نوكت :لاقف ءنونامث وأ نوعبس

 .هرهصو هئانبأو هدجو هيبأو

 نم هنودقتعيو هنولعفي ام لك :نيتملا هللا لبحب اًمصتعم لوقأو
 يرمعلا ءاضقلا ىلع اًدمعتم ةالصلا كرت نم مهعينص امأ «نيلفاغلا تاكرح

 لجرلا نيب” ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع درو دقف .حئابقلا حبقأ نم وهف

 نيبو لجرلا نيب” :ملسم ةياور يفو .دمحأ جرخأ .“ةالصلا كرت رفکلاو

 نيب سیل” :يئاسنلاو دؤاد يبأ ةياور يفو .“ةالصلا كرت رفكلا وأ کرشلا
 رفكلا نيب ب” :يذمرعلا ةياور يفو . “ةالصلا کرت الإ رفكلا نيبو دبعلا

 yT ةياور يفو .“ةالصلا کرت ناميإلاو

 هنم تئرب دقف اًدمعتم اهكرت نم” :يقهيبلاو ةجام نبا ةياور يفو .“اًراهج رفك
 هيلع وهو هللا ىقل ةالصلا كرت نم” :نسح دنسب رازبلا دنغو .“ةمذلا

 ال نمل ةالص الو هل ةالص ال نمل مالسإلا يف مهس ال” :رازبلا دنعو .“نابضغ

 .ةريهش راثآو ةريثك رابخأ :بابلا يفو .“هل ءوضو

 ركذ دعب رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا يف يمشيهلا يكملا رجح نبا لاق

 يف رم دقو ءةالصلا كرات رفك يف مهدعب نمو ءاملعلا فلتخا :اهنم :ريثك
 هنم ةلملا نع هجورخو ءهكرشو هرفكب حيرصتلا ةقباسلا ةريثكلا ثيداحألا

 وخفت هلل نامي تاو ذل نيم ال مارتا ناتر هلرشوو هللة

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج هرهاظب ذخأو ءتاظيلغتلا نم كلذ

 اًرفاك ناك ءاهتقو عيمج جرخ ىنح اًدمعتم ةالص كرت نم :اولاقفءمهدعب

 نباو ةريرهوبأو لبج نب ذاعمو فوع نب نمحرلا دبعو رمع مهنم .مدلا قارم

 :ةباحصلا ريغ نمو .مهنع هللا يضر ءادردلا وبأو رباجو سابع نباو دوعسم



 نقل اوقا ور آ ۵ [01+-(۔,ه9ۂػ؛ث٥ الاداشرا

 نباو يعخنلاو کرابملا نب هللا دبعو هيوهار نب قحسإو لبنح نب دمحأ

 نب ريهزو ةبيش يبأ نب ركبوبأو يسلايطلا دؤادوبأو ينايتخسلا بويأو ةنييع
 .همد ةحابإو ةالصلا كرات رفكب نولئاق مهلك ةمئألا ءالؤهف «مهريغو برح

 هللا یلص يبنلا نع حص :قاحسإ لاق :يزورملا رصن نب دمحم لاقو

 اولاق نإو مهنإف :نورخآو يعفاشلا امأو .رفاك ةالصلا كرات نأ ملسو هيلع

 ةالص کر تب لدقي هنأب نولئاق مهنکل ؛کرتلا لحتسي ملاذإ ہرفک مدعب

 ىبأف اهلص :هل لبق مث ءاهلصي ملو جرح یتح اهتقو يف اهب رمأ اذإف ءةىدحاو

 .ىهتنا ءفيسلاب هقنع برض

 اهريغ نع الضف ةضيرف تناك نإو ناضمر ةالص نأ يف مهداقتعا امأو

 يلصي ال :ةيزازبلا ىواتفلا يف لاق «ةيناث ةحيبق وهف ءتاولصلا نم اًريثك لدعت

 ناضمر يف ةالص :لوقي وأ تاريخن لا :لوقيو .هريغ ال ناضمر يف الإ

 .ىهتنا ءرفكي ةالص نيعبس لدعت

 رخ نا :لوقيو ءريغ ال ناضمر يف يلصي لجر :ةيدامعلا لوصفلا يفو

 نيعبس يواسي ناضمر يف ةالص لك نأل ؛يابمتدايز :لوقي وأ «تسارايسب

 .ىهتنا ءرفكي ةالص

 يف يلصي لجر :نييتفملا ةنازخ يفو ءنيلوصفلا عماج يف هلثمو

 ءاًدمعتم ةلبقلا ريغ ىلإ یلص وأ «تسرايس دون يا :لوقبو «ريغ ال ناضمر

 ىلع ةلبقلا ريغ ىلإ یلص وأ ءاًدمعتم ءوضو ريغب یلص وأ «ةلبقلا كلذ قفاوف
 .ىهتنا ءاهلك لوصفلا يف اًرفاك راص ءفافختسالاو ءازهتسالا هجو

 «تساسدو# ل يا :لوقيو «هريغ ال ناضمر يف یلص لجر :ةياقولا فشك يفو

 .ىهتنا ءرفکی ةالص نيعبس يواسي ناضمر يف ةالص لك نأل ؛ہی آی تدایز :لوقي وأ
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 نبا :لوقيو ءريغ ال ناضمر يف يلصي لجر :ةيريكملاعلا ىواتفلا يفو
 نيعبس يواست ناضمر يف ةالص لك نأل ؛ديابمترايز :لوقي وأ «تسار ايس رو

 .ىهتنا ءرفكي ةالص

 هحيحص يف ةميزخ نباو هفعضو يليقعلا ج رخأ دق اذه فيك :تلق ناف

 انبطخ :لاق يسرافلا ناملس نع بيغرتلا يف يناهبصألاو بيطخلاو يقهيبلاو

 دق !سانلا اهيأ اي :لاقف «نابعش نم موي رخآ يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هللا لعج ءرهش فلأ نم ريخ ةليل هيف رهش كرابم رهش ميظع رهش مكلظأ
 ىدأ نمک ناك ريخلا نم ةلصخب هيف برقت نم ءاًعوطت هليل مايقو ءةضیرف همايص
 اميف ةضيرف نيعبس ىدأ نمک ناك هيف ةضيرف ىدأ نمو ہاوس اميف ةضيرف

 .روثنملا ردلا ريسفت” يف يطويسلا ظفاحلا هلوطب هركذ .ثيدحلا ءہاوس

 هضرف غولبو ناضمر ةالص لضف نوركدي ال مهنإف ءرخآ رمأ اذه :تلق
 نإ :لوقي نم لوق لاطبإ مهضرغ لب ؛ناضمر ريغ يف ةضيرف نيعبس ىلإ اًباوث

 نم ةيزجم اهنأو ءاهماقم موقي ةيقيقح ةلداعم ةالص نيعبس لدعت ناضمر ةالص
 اًدمعتم اًدمعتم تاولصلا كرتو ءاذه دقتعا نم رفكب اومكح امنإو ءةالص نيعبس

 .باهولا زيزعلا لضف هنإف ؛باوثغلا ةدايز لوصح دقتعا نم رفكي ال اذه ىلع

 يف ثحبملا دنع ةاكشملا حرش ةاقرملا يف يراقلا يلع لاق اذهلو

 يف قباسلا فيعضتلاب دارملا مث :ةنیدملاو ةكم دجسم يف باوثلا هفعاضم

 ال ةثالثلا دجاسملا دحأ يف ةالصلاف ءءاملعلا قافتاب ءازجإلا نود رجألا

 یلص نم :ماوعلا ةنسلأ ىلع رهتشا امو ءاًعامجإ ةدحاو نم رثكأ نع ئزجي
 .ىهتنا هل لصأ ال لطاب رهدلا ءاضق نوكي تاعكر عبرأ ةبعكلا لخاد

 تئاوف عيمج نع ئزجت ةسمخ تاولص وأ ةدحاو ةالص نأب مهنظ امأو

 .ووجول ةئلاث ةعانش وهف ءهرمع
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 نوكت ةدابع هيف دري ملف ءعرشلا يف هريظن دهعي مل رمأ اذه نأ :اهدحأ

 .اهنع ةئزجمو ةريثك تادابع ماقم ةمئاق

 هرقم يف ررقت دقو ءہدابع ةمذ يف هللا نوید نم نيد ءاضقلا نأ :اهيناثو

 نأ مولعملا نمو .ءاربإلا وأ ءادألاب الإ نويدملا ةمذ نع طقسي ال نيدلا نإ

 دجوي ملو «ةريثك تاولصل ءادأب سيل ةسمخ تاولص وأ ةسحاو ةالص ءادأ

 .ءازجإلا حصي فیکف ءءاربإلا

 ةمئأ هيلع تصن امك «بجاولا لثم ميلست نع ةرابع ءاضقلا نأ :اهنلاثو

 ريغ ةريثك تاولصل ةسمخ تاولص وأ «ةدحاو ةالص نيب ةيلثملاو ءلوصألا

 سمخ وأ «تاعكر ثالث تاعکر عبرأ هيلع نم ىدأ ول هنأ ىرت الأ ءلوقعم

 .ةعكر فالآ نع أزجأ ةديدع تاعكر يف نوكي فيكف ءاًنزجم كلذ نوكي ال تاعكر

 ضورفلا نإ مولعملا نمو ءصنلاب ضرف ضرفلا ءاضق نأ :اهعبارو
 نم اًضرف ناف «هتمذ أربت ىتح «هئادأ ديري ام نييعت نم دب الف «ةمحازتم

 نأ نكمي فيكف ءنبیبتلا يف هيلع صن امك ءرخآ ضرف ةينب ىدأتي ال ضورفلا
 .ةدحاو ةالصب ةنيعم ريغ ةريثنك تاولص ىدأتت

 تناك ول هنأ :امهريغو قئارلا رحبلاو ةيريهظلا يف ركذ هنأ :اهسماخو

 اًضيأ ىونيو ءرصعلاو رهظلا نييعت ىلإ جاتحي ءاضقلاب لغتشاف ةريثك تئاوفلا
 ءهيلع رهظ رخآ وأ هيلع رهظ لوأ يوني رومألا ليهست دارأ نإف ءاذك موي رهظ
 .ةنيعتملا ريغلا ةريثكلا نع ةسمخلا وأ ةدحاولاب ةمذلا أربت نأ نكمي فيكف .ىهتنا

 امنإو تاينلاب لامعألا امنإ” :حيحصلا ثيدحلا يف درو هنأ :اهسداسو

 ناميإلا باتك يفو ءہحیحص ءدب يف ىراخبلا هجرخأ .“ىون ام ئرما لكل

 يذمرتلاو ملسمو ءلیحلا کرتو رذنلاو ناميألاو حاكنلاو ةرجهلاو قتعلاو
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 ملو ءمهريغو يقهيبلاو نابح نباو ينطق رادلاو دمحأو ةجام نباو يئاسنلاو
 ثيح «ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هيف عبت دقو «هئطؤم يف كلام هجرخي

 أطوم” يف دوجوم ثيدحلا اذه نإف .کلذک ءہریغو يرابلا حتف يف لاق

 اهيلع يتيشاح يف كلذ تحضوأ دقو ,نسحلا نب دمحم ةياورب “کلام

 باوث نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو “دمحم أطؤم ىلع دجمملا قيلعتلا”ب ةامسملا

 باوث الإ هل لصحی ال ءرملا نأو «ةينلا ىلع فوقوم لامعألا ةحص وأ لامعألا

 ةالصل ةريثك تئاوف ىدأتت نأ نكمي فيكف «هريغ ال ىونامةحص وأ ىونام

 رتولا باب يف “ريدقلا حتف” يف ركذ دقو ءیون ام لكل امنإف ءلفنلا ةينب تيدأ

 .ىهتنا هسكع زوجيو «لفنلا ةينب ىدأتي ال ضرفلا نأ :هريغو سينجتلا نع
 ال ةينلا هذه :تلق ؟هب ىدأتتف اًيرمع ءاضق هعم يونن نحن :اولاق ناف

 تامايص ءادأ دحاو مايصب ىون نمک الإ كلذ لهو ءعرشلا يفاهل لغم

 .ةريثك تاجح دحاو جحب وأ ءةددعتم

 کرت نم :لاق يعخنلا ميهاربإ نع هعماج يف يروثلا جرخأ هنإ :اهعباسو

 ىراخبلا هركذو «ةدحاولا ةالصلا كلت الإ دعي مل ةنس نيرشع ةدحاو ةالص

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع يراخبلا جرخأو .اًقيلعت ہحیحص يف

 يفو .“کلڈ الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ لصيلف ةالص یسن نم” :ملسو هيلع

 :لوقي هللا ناف ءاهركذ اذإ اهلصيلف ةالصلا يسن نم :ةريره يبأ نع ملسمل ةياور
 هنإ امأ :ليوط ثيدح يف ةداتق يبأ نع هل ةياور يفو (ىرك ذل ةالّصلا مقا

 تقو ءيجي ىتح ةالصلا لصي مل نم ىلع طیرفتلا امنإ ءطيرفت مونلا يف سيل

 نع هل ةياور يفو .اهل هبتني نيح اهلصيلف كلذ لعف نمف ءئرخألا ةالصلا

 . “كلذ الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم” :اًعوفرم سنأ
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 .“اهركذ اذإ اهيلصي نأ اهترافكف اهنع مان وأ ةالص يسن نم” :هنع هل ةياور يفو

 اذإ اهلصيلف اهنع لفغ وأ ةالصلا نع مكدحأ دقر اذإ” :هنع هل ةياور يفو

 .ةبراقتم ظافلأب مهريغو ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ كلذكو .“اهركذ

 ىلع ةلاد اهنأل ؛هنودقتعي ام داسف ىلع ةدهاش حاحصلا رابخألا هذهف

 موقي ال نأو ,کلڈ الإ اهل ةرافك الو ءاهسفنب اهئادأب الإ ىدأنت ال ةتئافلا نأ

 .اهماقم رخآ ءيش

 دادجألاو ءابآلا تئاوف نع ةيزجم نوكت ةالصلا هذه لثم نأ مھنظ امأو

 ةفرخزمو ءنیرظانلل ةكوحضأ وه لب ؛ةعبار ةعانش وهف ءدافحألاو دالوألاو

 ناف «حيحصب سيل وهف «مهيلإ لصي اهباوث نأ هب اودارأ نإ منإف «نيلقاعلا دنع
 اَم اَھَلإ> :ئلاعت هلوق صنب «هريغل ال اهبستكي نمل نوكي امنإ ةدابعلا باوث

 ةدابع باوث نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ امل اذلو ُتّبَستكا اَم اَهَْلَعَو ُتَبَسك

 ضيرحتلا باوث باثي امنإ يلولا نأب نوققحملا هدر ءيلولل نوكي يبصلا
 حيولتلا يشاوح يف طوسبم وه ام ىلع الكف ةدابعلا سفن باوث امأو .بيبستلاو

 ؛اًحيحص ناك نإو ءوهف هلاصيإب مهيلإ لصي اهباوث نأ اودصق ناف ءاهريغو
 باوث لصي لب ءدالوألاو ءابآلاب اًصتخم سيل هنأ عم ثحبلا نع جراخ هنكل

 هب اودارأ نإو ءاّيبنجأ ناك نإو «هيلإ اًباوث لصوأ نم ىلإ تناك ةدابع يأ ةدابعلا

 فلاخم وهف ءدالوألاو ءابآلا تئاوف نع ةرافكو ةيزجم نوكت ةالصلا هذه نأ

 نبا تام اذإ” :ثيدحلو «؛ُتَبَسَتْكا اَم اَهْيَلَعَو ُتَبَسَك اَم اهل :ىلاعت هلوقل

 حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ

 ال ةباينلا :ءاهقفلا لوقلو .امهريغو ملسمو ةجام نباهجرخأ .“هلوعدي

 راتخملا ردلا” يف ركذ دقو ءةيلاملا يف لب ؛ةيندبلا تادابعلا يف يرجت

 .ىهتنا ءزجي مل هرمأب ةثرو اهاضق ول :امهريغو “قئارلا رحبلاو
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 ال :لاق سابع نبا نع حيحص دانسإب ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ دقو

 نبا لوق نم هلثم قازرلا دبع یورو ءدحأ نع دحأ موصی الو ءدحأ نع دحأ يلصي

 .ريبكلا يعفارلا حرش ثيداحأ جیرختب ريبحلا صيخلت” يف رجح نبا هركذ رمع

 دجسملا يف مھدنع ةتئاف لكل ءاضق يهو ةالصلا هذه مه ءادأ امأو

 نأ يغبني اھتقو نع ةالص تتاف اذإ قئارلا رحبلا يف لاق امل «ةسماخ ةعانش وهف

 .یھتنا ءاجسملا يف اهيضقي الو «هتيب يف اهيضقي

 ريخأتلا نأل ؛هاضق ىلع هريغ علطي ال نأ يغبني “راتخملا ردلا” يفو

 نأ ناذألا باب يف مدقت “راتحملا در” يف لاقو .ىهتنا اهرهظي الف ءةیصعم

 ريخأتلا نأ انه امب ع رابلا حراشلا هللعو ءدجسملا يف ةتئافلا ءاضق هركي

 ناك ءاوس «عالطالا عم ءاضقلا وه ع ونمملا نأ هرهاظو ءاهرهظي الف ةيصعم

 انهه يغبني نأ رهاظلاو :تلق .حنملا يف هداف امك ءهريغ وأ دجسملا يف

 .یھتنا ءةيصعم ةيصعملا راهظإ نأل ؛ةيميرحت ةهاركلا نأو ءبوجولل
 هيلع لدت امك ءاًعوطت اهنوك ريدقت ىلع اًيعادت ةعامجلاب اه ءادأ امأو

 ةعامج ةهاركب ءاهقفلا حيرصتل ةسداس ةعانش وهف «ةروكذملا تارابعلا ضعب

 ليبس ىلع ةعامجلاب لفنلا :“ةينملا حرش ةينغلا” يف لاق ءايعادت عوطتلا

 .ىهتنا ہورکم يعادتلا

 جراخ ةعامجب عوطتلا الو ءرتولا ىلصی الو “راتخملا ردلا” يفو

 امك ءدحاوب ةعبرأ يدتقی نأب ءىعادتلا ليبس ىلع ول كلذ هركي يأ ناضمر

 .ىهتنا ء“رردلا” يف

 اذإ الإ ردقو ة ءاربو بئاغر ةالص يف ءادتقالا هركني :“ةیزازبلا” يفو

 مل ام مازتلال فلكتي نأ يغبني الو ءةعامج مامإلا اذهب ةعکر اذك ترذن :لاق

 لفنلا ءادأ وهو «هوركم رمأ ةماقإل فيلكتلا اذه لك ءلوألا ردصلا يف نكي
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 ملعيل كرات تاولصلا هذه لاثمأ کرت ولف ءيعادتلا ليبس ىلع ةعامجلاب

 ءروطسم بتكلا نم ريثك يف هلثمو .ىهتنا «نسحف رئاعشلا نم سيل هنأ سانلا

 .روكذم ءاملعلا ةنسلأ ىلعو
 نإ :انلق ؟هتاف امل ءاضق لب ؛ع وطتب تسيل ةالصلا هذه نإ :اولاق ناف

 فيرعت قدص مدعل ءحیحص ريغ وهف «هتاف ام عيمجل ءاضق هسفنب هنأ هب اودارأ

 یطعیو هتاف امل ءاضق هلضفب اهلعجي ىلاعت هللا نأ هب اودارأ نإو «هيلع ءاضقلا

 .ةيعوطتلا نع هجرخي ال هتوبث ريدقت ىلع وهف «هتاف ام نع يزجي اًباوث اهب
 نأب اًدنتسم هيف ةعامجلا ةهارك مدعب ىتفأ نم لوق ةفاخس رهظي اذهبو

 نع اًجراخ هلعجي الو ءعوطتلا مسا هنع بلسي ال اذه ناف «تئاوفلل الخد هيف

 هذه نأ اهوركذ يتلا صوصنلا ضعب يف درو دقو ؟فيك ءعوطتتلا دارفأ

 .ةهبش الب ةعامجلاب ه ءادأ هركيف ءلفن ةالصلا

 «ةريثك دسافم ىلع ةلمتشم اهوعرتخا يتلا ةالصلا هذهف ةلمجلابو

 داضمو «لوقنملاو لوقعملا فالخ تاف امل ءاضق هنأ اومعز ام عم اه ءادأو

 .لوصألاو عورفلل
 بتكلا رثكأ ولخ اهل لصأ ال ةروكذملا ةالصلا نأ ىلع لدي يذلاو

 طيحملاو ناخ يضاق ىواتفو ةصالخلاو ةيزازبلاك ءاهركذ نع ةدمتعملا

 ةيافكلا اهحورشو ةيادهلاو لزاونلاو تاعقاولاو نيتفملا ةنازخو ةريخذلاو

SSسہ يو ل  O 

 هحورشو ةياقولا رصتخمو ءامهريغو يورهلا حيصفللو ةعيرشلا ردصل

 رحبلاك هحورشو زنکلاو ينمشلل ةياردلا لامكو هداز سايلإو يدنجربلل

 بهاومو ءهيشاوحو راتخملا ردلاو يعليزلا نييبتو قئافلا رهنلاو قئارلا

 ردصلل امهحورشو ريبكلاو ريغصلا عماجلاو ناهربلا هحرشو نمحرلا



 نشی لا ا ۶آ يل سس 0 ارش
 تادايزلاو طوسبملاو ءامهريغو يسخرسلا ةمئألا سمشو ديهشلا

 نم امهريغو يخركلاو ديهشلا مكاحلا فيناصتو يواحطلا فيناصتو

 .ةروهشملا ىواتفلاو حورشلاو نوتملا
 مولعملا نمو ءىكلذ نع ةيلاخ ةيلبنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا بتک كلذكو

 ةالصلا هذهو ال فيك ءاهلضف ركذو ءاهركذ ىلإ اوردابل لصأ اهل ناك ول هنأ

 عيمجب ةرافك ةديدع تاعكر ءادأ نوكي ثيح «تاولصلا لضفأ نم اومعز ام ىلع

 ةالصلا هذه لثم نع ةلفغلاف ءدافحألاو دادجألا تئاوف نع لب ؛رمعلا تاوف

 «هل هبنتي مل سبايو بطر لك عماج”زومرلا عماج بحاص اذهو «ةميظع ةلفغ
 اهتياور تناك نإو ةلضافلا تادابعلا رك ذب همامتها عم مولعلا ءايحإ بحاصو

 نيمسو ثغ لك نيب عماجلا”تاياورلا ةنازخ بحاصو «هل ضرعتي مل ةفيعض
 :ةلاسر / يونكللا لئاسر ةعومحم» .هب ةربعلا مدع ىلع ليلد لدأ هلك اذهو «هركذيمل

 ملك یل یترنناو تف (ىجارك نآرقلا ةرادإ ۳٣۹/۲-۳٣۸ ناضمر ةعمج رخآ تاثدحم نع ناوخالا عدر

(aL | a: (ئد 

 س طخ ضا لوك غادولا دیور
 ؟ے اناجاه كب ہبطخ یلوکے کلا ںیم غادولا ةعمتليك -:(۸۸) لاوس

 گلا یکع ادولا ةعمج یی تجار -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 اريل ؛ ےس تباخےس ثیج دحر طخ لا یوکے ےک یک اہ تروا ےہ و راو تليضف لوح

 [بوصتن و کج م اج ؟ ےہ لک اے ام مز الخ ےن او اظ افلا بج ںاضمر رش ای اد ولا”

 تادابعرايدروار اؤغنتسا فر ار شوورد ند لأ كل لإ ٠ے تر ابری زم لبي کداپملا ناضمر

r(۳۷۹٣ےح اق یر افءھ ۵دن ید مولعلراد یو آف ). ےس اچ انکم  

 نمامهريغو نكدلاو ءدنھلا دالب رثكأ يف عاذ ام ةثدحملا رومألا نمو



 نقل اوقا درا آ ۳ سس () نب سا ذا

 ىلع ًةلاد المج اهنيمضتو “ع ادولا ةبطخ” ب ءةريخألا ةعمجلا ةبطخ ةيمست

 كلذ لئاضف ىلع ةلاد المج اهيف نوجر ديف ءرهشلا كلذ باهذب رسحتتلا

 «قارفلاو قارفلا وأ ءعادولاو عادولا ءنیتلمج وأ ةلمج دعب نولوقيو ءرهشلا

 ظافلألا نم كلذ وحنو ءناضمر رهش اي عادولاو عادولا وأ ناضمر رهشل

 ناضمر ةعمج رخآ تاثدحم نع ناوخإلا عدر / يونكللا لئاسر ةعومجم) .كلذ ىلع ةلادلا
5 7 1 

 مک اھت او اف (یجارک نآرقلا ةرادإ ۳۹۹/۲ ۲٢ :ص

 (ر۷۹۲۰٢۱۲/ ۲۵:یئاضر و)

 8آ 1 ل 1ثا م اعو

 مهلا“ :ںہ اج یہ لين هديب ب شے كاي آری ردا ماع -:(89) لاوس
 ارونو َممِيِهلَعْجاَو ميلا نرل يحز مهل يرق يف ْيَِشْحَو لسن
 ْيِقْرْراَو ءُتْلِهَج ام نم َيُِمَلَعَو ُتْيِسَناَمُهّْنِم يرد هللا ُةَمْحَرَو ىَدُهَر
 کرا “َنْيَِلاَعْلا ٌبَر ای هح یل ُهْلَعُجاَو راهتلا ًءاَنآَو لتا ءانآ ۂتوالت

 اسیکانہڑ اكل واعد نل! قف« ںیہ نوم رد لبر خا ےک كاي آر قر عدبطم رپ رو ماع لب اعد

 "ھو ۶۳س
 ےض ٹپ ےک عن 7ر قل می اهو” روم -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نا اموروطب ے سا ؟ ےہ راد تاشروا نیب تہب تب نوم اک اک ویک: ںی ج رح لوك ںیم
 ۔ے رب کلب زم اج فرصت انهي و تے ناای کت املك

 ےگ ےک عج تاملکےک نار اتد اعد سو کا ومب مولعم ےس نشا

 ےن نش مر ںیہ افلا ےک “یف یف یخ َو سیآ ملل” ل تياود ہک لإ

 ثلا ربع نما رضا” ىوار کیا سیب سا ۔ے اید را رت 9 نوا وضو تاور ا

 سا یک بج کے رومي لک داب ےک ں اھت غاضوروا باز کا ڈی وج «ے "اكد الا



 نش یل اوقَادراخ آ ۵نا ااا

 ۔اھت تركي وركب وش فرط کم اللا امری ے بیک کتاب ییا یک واتم اسكس

 ركب ںیہ افلا خلا “مْيِظَعْلا نآّرْقْلاب يِنْمَحْرا هللا” لي تيياور كرسوددوا

 نص ثراعوروطب چ رکاوک نر لا تے اعد” سا ہک لی ص الغا پا: ےہ حتت ر نس یھبی کس
 ۔ۓئاج ایکن ایہ ہنروا ےس اچار کرب یب دعوکس أن ا: ےہ لا رح لوك

 ملاس نع ملسم نب ديلولا انٹدح نوک للا دغ وياما تقرع
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاذ مانا يبا نع سب ےہ

 هللا دع اک “يربق يف يتشحو سنآ مهلا” : لقیلف مكدحأ متخ اذإ

 ىلع تادايزلا) .ثيدحلا عضوب نيروهشملا دحأ يرابيوجلا وه دلاخ نب
 (ضايرلا عيزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتکم ٠١١ :ص نآرقلا لئاضف باتك / يطويسلل تاعوضوملا

 دقو ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ةروثأملا ةيعدألا رايتخا :اهنمو
 ءاهنوزواجي ال متخلا دنع اهب نوعدي ةيعدأ نوراتخي ة ءارقلا ةمئأ ضعب ناك

 عماوج ىتوأ هنإف ؛ملسو هيلع هللا یلص هنع درو ام زواجي ال نأ انرايتخاو

 دقف .ةوسأ ملسو هيلع هللا یلص هيف انلو .هريغ ىلإ ةجاح عدي ملو «ملكلا

 ءنآرقلا لئاضف هباتك يف يناجرألا نيسحلا نبا رفظملا روصنموبأ ىور

 نم يورهلا رذ يبأ قيرط نم امهالك «لئامشلا يف كاحضلا نب ركبوبأو
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق سيق نب دؤاد ناميلس يبأ ةياور

 ىدهو اًرونو اًمامإ يل هلعجاو نآرقلاب ينمحرا مهلا” :نآرقلا متخ دنع لوقي
 هتوالت ينقزراو ءتلهج ام هنم ينملعو تيسن ام هنم ينركذ مهلا ةمحرو

 ؛لضعم ثيدح “نیملاعلا بر اي ةجح يل هلعجاو راهنلا فارطأو ليللا ءانآ

 نع ىوري نيعباتلا يعبات نم «يندملا غابدلا ءارفلا وه اذه سيق نب دؤاد نأل

 نبا ىيحي هنع ىور «نينح نب هللا دبع نب ميهاربإو ءمعطم نب ريبج نب عفان
 نارقأ نم اًدباع اًحلاص ةقث ناكو ءيبنعقلا ةملسم نب هللا دبعو ءناطقلا دیعس



 ی7... ()ںالاداشرا

 نع درو ملعأ ال ثیدحلا اذهو ءہحیحص يف ملسم هل ج رخ «سنأ نب کلام
 تاقثلا ينربخأ معن .هريغ ثيدح نآرقلا متخ يف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا

 يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم ...... نع ةهفاشم اخويش نم
 متخ اذإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هّللا يضر ةريره

 وهو ءافولا باتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ هاور اذك ءاّمئاق اعد نآرقلا

 فورحلا شرف باب لوأ نم قيحتو ةسارد ءيرزحلا مامإلل رشعلا ةءارق يفرشنلا) .فيعض ثيدح

 باب / متخلا بيقع ءاعدلا «يطيقنشلا نيمأ دمحم نب ظوفحم نب دمحم :دادعإ ءباتكلا رحآ ىلإ

 ةءارق يف رشنلا «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىرقلا مأ ةعماج يلاحلا ميلعتلا ةرازو :ط ۷۳٣٤٣ ریبکشلا

7 ۱ |[ 

 ملی اھت او تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد 4514/7 متخلاب ةلقلعتملا رومألا / رشعلا

(AIP | ¥: ols) 

 ؟ے ایک ارا کیک

 ؛ے یک نراموك اکے انس ےن م ؟ےاسیکم ام اکییڑھک -:(۹۰) لاوس
 -امتانئالاج ليي“ ڈرا ےن ككل ویک

 تس هدثلا مك کت رطح انیس -: دعب امأ انلصمو اذماح باوجلا

 کرت نإ ؛ِتْوْبکنعْلا جسد ْنِم مکتوب اور ھط” : کے لوقن/ل تاور فيتالي

 نأكل ویک وکر ف اص ےس ےناج ےک یول وكت پا ینش[ش) “لا ٹری تولا یف
 هك اج ےک یڑککےہ شیوخ یکی اردت یئافص یک کاتی ںی رب ( ےہ بب س اکر تف نكرم زوجي ولاج
 دهس لا انك نےناج یکم ی کرک سیم نک سا دوا ءے ںی لوك ےن کف اص

 نک کے تباخ ےس تاياور كت ریس تاب كنس الاج ےک ىزكل رات روا

 ليز الور ےس سا ۔اھتاقت لاج ےن سنن: ےہ یل وہہ تبان تليضف لكى کا فرصت لأ
 ےس ا ےہ ہلا کوہ عونمم نرام یک قو ےک ترورضوکں وی ڑی کراس یک این د کا 1

 ۔ ےس اچ انرام ليلو رينو یت رورضال



 نشی لار آے لل( )نالا

 :لاق ههجو هللا مرك يلع نع بیطخلا ج رخأ دف ءاهلتق نسي ال :لیقو
 تعمتجاف ءراغلا ركبوبأو انأ تلخد :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 يف يطويسلا لالجلا ربخلا اذه ركذ «نهولتقت الف بابلاب تجسدف توبکنعلا

 هب جاجتحالل حلصي امم هنوكو .هتحصب ملعأ ٰیلاعت هّللاو ءروشنملا ردلا

 لیحتسملا اهئاذغ نم هب جسدت ام نوک ققحت مدعل اهتيب ةراهط ىلع اوصنو
 ال كلذ نأ يريمدلا رکذو .ةراهطلا ءايشألا يف لصألا نأ عم اهفوج يف

 رمأ ققحتأ مل انأو ءدعب اذه يفو ءاهدلج ج راخ نم لب اهفوج نمهجرخت
 نأشب ءانتعالا مدعل اهدلج جراخ وأ اهربد وأ اهمف نم هنوك نيعأ ملو كلذ

 نم اهتيب ةلازإ نسحي هنأ رک ذو .ةقيقحلا ىلع فوقولا ناكمإ مدعل ال كلذ

 هنأ ههجو ٰیلاعت هللا مرك يلع نع امهريغو ةيطع نباو يلعٹلا دنسأ امل تويبلا
 ءرقفلا ثروي تويبلا يف هكرت ناف ؛توبكنعلا جسن نم مكتويب اورهط :لاق

 ةلازإلا نسحف الإو ءكاذف ههجو ٰیلاعت هللا مرک يلع مامإلا نع حص نإ اذهو

 نهوا ناظ ٰیلاعت هلوق يف ثحبم / يناعملا حور) .اهبدنب كش الو ةفاظنلا نم اهيف امل

 (توريب ةیملعلا بتكلا راد ۳٦٣٣/٣٣ خلا توبكنعلا تيبل تويبلا

 داو :ىلاعت هلوق يف نسح دانسإب سابع نبا ثيدح نم دمحأ ركذ

 اودعصف «مهيلع طلتخا لبجلا اوغلب املف :لاق (اُوْرَفَك َنْيِذَّلا کب رُكُمَي

 مل انهه لخد ول :اولاقف ءتوبكنعلا جسن هباب ىلع اوأرف ءراغلاب اورمف ءلبجلا
 رجح نبا ظفاحلا ةسوسوم) .لايل ثالث هيف ثكمف «هباب ىلع توبکنعلا جسن نكي

 (ةمكحلا تارادإ 7 ۲٣/٤ ةنيدملا ىلإ ةرجهلا باب / ریسلاو يزاغملا باتک ءةيثيدحلا

 انثدح لاق ءهبنش نبا انثدح لاق ءہیوجنف نبا ينربخأ يبلعنلا لاق

 دمحم انثدح لاق ءيبضلا نارمع نب دمحم انثدح :لاق «يلمتسملا دماحوبأ

 رفعج تعمس لاق «حادقلا نوميم نب هللا دبع انثدح لاق ءيكملا ناميلس نب



 نشی لاتر سس ےک( شا

 نم مكتويب اورهط :بلاط يبأ نب يلع لاق :لوقي يبأ تعمس :لوقي دمحم نب
 توبكنعلا / يبلعثلا ريسفت) .رقفلا ثروي تويبلا يف هك رت ناف ءتوبكنعلا جسن

 ملك یک اھت او اف (توريب ةيملعلا بتکلا راد ٥

(av / F1: s) 

 ؟ےافش سیم اپ وم اہم

 ےہایک ٤ے ءافش ںیم ےک ومب ےک انوه” یکے روش تاب يب -:(۹۱) لاوس

 تے
 ئ) “افف ٍنِمْوُمْلا روس” -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یئوکی کس ا ہے روہش ںی ںوگول تیاوروج ےس اظ افلا ےک( ےہ افش سیب ےک و ھے نم
 ۔ےٌٌںوض ۸ تمادری وت الس املا روکے ںیہ یک با

 ہیلع لا یکم رکا یئ کے دوجوم تیاور عج ںیم فیرشرکس روا فیرش ی راہ نل

 ءاتوہ ہری وورد لیٹ ندباب یک ثومي لوك[ نج اتوہرضاح را ایا یئوکب ج ںیم تصد یکم لِ
 رمي« تی و الب شی ی نا زوکس رھی وا ء ےتاگل ند باھا شب یکتا کت داہش ینا پ آ ق
 قير انضر ِةَبر هللا مشب” :ے ےتامرفداشرا ظافلا کالے رپ لب كاف ياكل یک ا

 ےس سی ین یکن ۲ ز یکراھہ ےس مان کلا سج نس ) “اتر ندای اَنُْيِقَس ىفْشُي انِضْحَب
 رتا ےک ( ےہ یت دارم ىف شم اع مہ ےس ىل دارم یم كو روشان دم ےن نشر حس تہب
 وا( کوم بیع افشوکر اهب راهب ےس مكس برے رام ہجر ذ ےک باحل ےک ضال راع
 ىلاختدثلاوكب احلےک نم یکے نطور اشإ ے ظ افلاک “اتضعَب قرب” سیم تاور لا

 یا فش رکا سی ےک وم ےک نما: ليس لايجب ذی دان مجيد ذاك ا فشتس مكس
 - وات تسرد رکن ایم پرو شی دمو“ اقش ٍنِمْوُمْلا را نكي ؛ے یت اج یردیما

 لوقي ناک ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اھنع هللا يضر ةشئاع نع



 نشی لا ا ۶آ يس بس (ا) نیند اداشرا
 .انبر نذإي ءانمیقس يفشي ءانضعب ةقيرب ءانضرأ ٌةبرت ءهّللا مسب :ضيرملل
 (01/ 48 :مقر ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةيقر باب / بطلا باتك ءيراخبلا حيحص)

 نيحيحصلا يفف ءحیحص هانعم نکل ,ثیدحب سيل “ءافش نمؤملا قير”
 ةحرق هب تناك وأ هيلإ َءيشلا ناسنإلا ىكتشا اذإ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك

 ةبرت هللا مسب :لاقو هل اهعفر مث ءضرألاب هتبابس ينعي هعبصإب لاق حرج وأ

 مهلوق نم ةنسلألا ىلع رودي ام امأو .انبر نذإب انميقس ىفشي انضعب ةقيرب انضرأ

 هعفر سابع نبا نع دارفإلا يف ينطق رادلا هاور ام هب قدصيف ءافش نمؤملا رؤس

 تاعوضوم يف امف .دصاقملا يف اذك «هيخأ رؤس نم لجرلا برشي نأ عضاوتلا نم

 ىربكلا يف هتيأر مث ءہظفلب ديري هلعل ءعوفرملا يف امهل لصأ ال امهنأ نم يراقلا
 نمؤملا رؤس :يف ةمتت كلذل يتأيسو «هفرعأف حيحص هانعم :امهنم لك يف لاق

 بتکلا راد ١ 507 :مقر ٤ ۳۸-۳۸٥ ةلمهملا ءارلا فرح / سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك) .ءافش

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۷۰ :ص ةلمهملا ءارلا فرح / ةنسحلا دصاقملا «توريب ةيملعلا

 ينطق رادلا هاور معن ءثيدحب سيل :مجنلا لاق .“ءافش نمؤملا رؤس”

 .هيخأ رؤس نم لجرلا برشي نأ عضاوتلا نم ظفلب سابع نبا نع دارفإلا يف
 بلط نم نادلبلا رثكأ يف نآلا ثدح ام اذه نم سيل تلق :مجنلا لاق

 فكلذ نومسیو اًيقاس دعي يذلا درمألا مالغلا نم ةينبلا ةوهقلا نم برشلا

 .قسف هيلع بابكإلاو مارحلا سملاو رظنلا نم هيلإ مضني امب اذه لب ؛ةمزمز

 يقاسلا بلطو سلجم يف هايإو تنك ينإ قشمد ءابطخ ضعب نم عقو دقو
 ءءافش نمؤملا رؤس انالوم ای بيطخلا اذه يل لاقف «كلذ نم تعنمف ءانیقسیل

 .ثيدحب سيل اذه نأ ىلع ءءافش هرؤس دعنف نمؤملا ىرن ىتحهل تلقف

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع ٌبذك ثيدح هنأ ماهيإ وأ ثیدح هنأ معزو

 قير :يف مدقتو .ىهتنا مه نيأو ءهّللا یقتا نم الإ هلهأو نامزلا اذهل اًبتف «ملسو
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 راد ١ 454 :مقر ٥٥٥٤٤ ةلمهملا نيسلا فرح / سابلإلا ليزمو ءافخلا فشک) .ءافش نمؤملا

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا

 IPP) / ۰٦۲ی افر ئيد)

 ترایز 2 اہم ہج ےک مالسلا يلع مر کار وضتں یم ۶

 هلا یکم رک ین ںیم كرايمما نامر لاسر پ رک کیک -:(۹۲) لاوس

 ؟ے تقیقت ای کی کس ا اتا ایا کرار ید کد اہم بج ےک مل یلع
 ےن پ آں یم ےراب ےک ےے ل“ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 دیس ےن م اللاوو الصلا ہیلع مرکا ین وج ے بجو ويك جس ات جاہ کہ قل ےک ی اے ایک ل اوس

 لاي ےک سولاو نادناخ ےک ناروا ءاھت یاو لع للا مر ىلر ق سیل وُأترخح انیس نیت اتا

 سيث یار کال سیم کر ےک رک لص ےن ںورادرہمذ ےک يضاف تل الغ شی ءارت وف
 لق ليلو تطحن ليا« وہ تقاردص ںیم ے گد کا ہکے نامت ےس مکر رك وفقت ںیہ

 دلا یس رکا ین كى رك يكسر ظن تاب ےی دوج واب ےک شو شالت: لي ت الامر تت وبس ےک
 سموا ترضخ تاور لوط کیا سیٹ فیر شرع اھت یھ کر اہم ج انپاوکن ا ےن مل ہیلع

 تاق الم ےہ نعرا یر ر کت رض ان دس یکن ا ںیم سننے دوجوم قلت اعر لیا مر ی رت

 ترضحح وار ےک تیادر لأمك س ےک كتاب ہی لک لبو ےک یا ۔ے رک کوشش ا

 وأ ترخو و بج ؛ یئانہپ دد اپ نہر تاک یاو رق موا ترضح ےن لير یہ کر یا
 فرم )؟ یے ںاہکہ داپ يوكن اک ے رک ب چہ رکھ کد ےس ا کول فہ یل ےک ےن

 (ه 01: ےہ رم ىلرقلا وا اف ابق انما باك

 اطع یکم السلاو ج وللا يلع مركا ین وو ے رو اکر داپ سج ںیم تیادد لإ لاعرہب

 سج را ا کت ت قو ا ء اج لن تومشر تم کتب ج انی لير «ے ںی و درک

 ملت یل اھت ہلا تف کاب یک یمن تاب یت لوك
 AVI) /۲۹:۰یئانتر ید )



 20 9 323-220 7ھۃك۶ک ل لل كسا

 ترايز کک رابم ے وم
 ےہ تراز کک رابم ے وم سیم ںوطخ ےس تہب كس اينو لك رآ -:(۹۳) لاوس

 ؟ے تقی یکن آن ؟ں یم کرابم لابس ملی ہیلع نا یف مرآ یہی کس اج یئارکر کیک
 تار ا -:دعب امأ اًيلصمو اًذماح باوجلا

 ءۓئامرف قلی اب ےک رہ بج رپ قوش رمت اير ےن ملی ہیلع لا یک مرک یہ کے ہ تب ا
 ءی جر دق ںارگیب یھیوکس اپا: وام رف ميت یم نایمرد ےک م ہللا ى مارك ب اھس يأ و
 کے ب ۓار یکء الخ شک ا ۔ایکل صاح کر ت ےس سا روا ءاھکر ر کل اهينس تہ تسأ ےن سا

 دتا تررطخ مالا میسر وا ےھت ےہ فم اپ ےہ ےہ روط ےک یناشن ی رغ آیا ےن پآ
 ؛ٌلاررفل سر ميل یںولابدخزُاےن پ آکا رف نو دفشار ون کون ات یف رشات الوم

 -ۓاج آہ تب وف یک ا زغن ن ایمرد ےہ باک

 ںوگولروا ےس وہ یش کر اہم یاب ےک ملی يطع دفا یل رکا یکے یی ص الظل اعر:

 ںولاوحر مٹر وادنس چ یر گا شن وراح جاب ؛اھکر اظ وفتےس م انتا تبي ںی ےن

 لإ ريف ےک لم نیل ؛اگےۓ تاج ايك جنر اكن کا قے اتم کرام ے وم لوك تاس ےک
 اکے اجایکس توكل وبقواے ود

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 ذخ :قالحلل لاق مث ءرحنو ىنمب هلزنم ىتأ مث ءاهامرف ةرمجلا ىتأف ءينم یتآ

 لاق ةياور يفو .سانلا هيطعي لعج مث ءرسيألا مث نميألا هبناج ىلإ راشأو

 هيلي نم نيب هرعش مسقف ءاذكه نميألا بناجلا ىلإ هديب راشأو اه :قالحلل

 .ميلس مأ هاطعأف هقلحف ءرسيألا بناجلا ىلإو «قالحلا ىلإ راشأ مث لاق

 ةرعشلا هعزوف نميألا قشلاسب ادبف :لاق بيرك يبأ ةياور يفو
 وبأ انهاه :لاق مث ءكلذ لثم هب عنصف رسيألاب :لاق مث ءسانلا نيب نيترعشلاو



 نشی لاتر 90ےےےہہەو201:1.0۸۵00 كسا

 هللا لوسر یمر امل :لاق هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع ةياور يفو

 نميألا هقش قلاحلا لوأف «قلحو هكسن رحنو ةرمجلا ملسو هيلع هللا ىلص

 :لاقف ءرسيألا قشلا هلوان مث هايإ هاطعأف يراصنألا ةحلط ابأ اعد مث ءہقلحف

 باتك «ملسم حيحص) .سانلا نيب همسقا :لاقف ءةحلط ابأ هاطعأف هقلحف ءقلحا

 ٠١١٠١( :مقر خلا قلحي مث رحني مث ىمري نأ رحنلا موي ةنسلا نأ نايب باب / جحلا

 هرعشب كربتلا :اهنم «ةريثك دئاوف هيف ثيدحلا اذه :يوونلا لاق

 لجرلا اذه مسا يف اوفلتخاو .کربتلل ه ءانتقا زاوجو ملسو هيلع هللا ىلص

 حيحصلاف ,عادولا ةجح يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر سأر قلح يذلا

 هنأ اومعز :لاق يراخبلا حيحص يفو ءلودعلا هللا دبع نب رمعم هنأ روهشملا

 فاكلا مضب يبلكلا ةعيبر نب ةيمأ نب شارخ :همسا :ليقو هللا دبع نب رمعم

 تیب ۸۱۸ :نص ملسم حيحض ىلع جاهتملا) .ملعأ هللاو ءةیشبح نب بیلک ىلإ بوسنم

 می اھت او اف (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ء۷١ دوھجملا لذب ءةيلودلا راكفألا

(av / 4:) 

 نیتی کت يباور قلخ سس نھ زہ کار یت لمم ےریعزامم
 زامف کدی شہ کے اب دوہ ماع يا ذيم و کیا لك -:(90) لاوس

ESسأروا “مْیظعّلا هللا َناَحْبْس ِهِدمَحِبَو ه هللا َناَحْبْس” 26  

 سرت لكك يار کے اب با وكن ن نج ولے ایج باو اكس اول وحرم ےس اد عب ےک

 سرت كس أ ےن اگ اہ رک ل اتنا بج الاو ےن اني با كري روا ےگ ںوہ لاو ر وفر ارنب کیا

 اپ ےس ہاددرردا؟ ےہ تقی اکا ع كح سم لش رر کیا
 ےک لأءباعاي ککے م -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 نيش لاقدر ے _() نین لاداشرا

 لوتنم یک س تدع یرخآی کف يرش یکداخب کا ئرایپ ہلکے اوہ اگل ٹدف کیا سرنا

 لی فیر ش ىراخب یگ اب لاو تليضف رول ےہ ایگ کے ایگایارکرداب الا ےس سش ےہ
 تليضفوروك کے رم تیت کل الام ؛اکے کک یب ےس لا الاو نیکی د ےسرظننی بر سرسبوہ روک

 یر وفصل نرلاربعم الع فرص_ لوم ںیہن ب ایتسد سی بان یی ناز ىلو لم

 تاور ےہ سی “افلا تو سل جلا يزن” بانك تعم ريغ کیا قلت انءاوم لك قفا

 او ےک ات ہر تم یک ا اكس ا ذا لتعم یب ب تب بج روا ۔ےہ یئگی کر کف سالب

 ازپا؛ ںی گام فو اشرا ںی دید نب ت تخ ےن رکن ایج ںیشندح یٹوھجے مک ہیلع ا یکم رکا
 لاوس کورو ےک ع رول كلامج ہلا ےس وائ تخت ان اایھپ کت ایاور عروضوضروا دن سے

 حرط یب ۔ ںیہ عن رح لوك یم لا ہی حي ہبتیرمرارنب نیت ےئاجب ےک وس نیت پآ ےہ
 ہپ تاب یلاو ےناج دون راج کیا سبق ناک ؛ سین جر یھب یب ےن ركب ا لاصيباوكن رم
 (۳٣۲اہداز ناوخا یقابلادب عی تض تام ہت: داوم )ےس اہ ایکن نٹ

 موي هدمحبو هللا ناحبس :لاق نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 ءرون فلأ ربق لك يف لخد نيملسملا تاومأل اهادهأو ءةرم ةئام ثالث ديعلا

 / يروفصلل سئافنلا بختنمو سلاجملا ةهزن) .رون فلأ تام اذإ هربق يف هللا لعجيو

 (ةاكشم ةبتکم ۱۸۲ :ص ةيحضألاو ريبكتلاو نيديعلاو ةفرع لضف باب

 0 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ة ريره يبأ نع

 مثإ باب / ملعلا باتک ءيراخبلا حیحص) .رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم يلع بذك نمو
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 ملی اھت او اف ١١١( :مقر ۲۱۱۱ مالسلا هيلع يبنلا ىلع بذك نم

Ês)لاش  | (aro 

 ںوہن



 ریا ےس. سلبب سس( ا) نیئپ۔لاواشرا

 رب را

 ؟ لوم ںاہکت اقنالم یکم السلا بلت یز ترضحتر وا مد آت رح
 یوم تاق الم وج یکم السلا هلو ترضحتر وا مد آت رض ریس -:(۹۵) لاوس

 پآہ اچ ول ےن مالسلاوق ولصل يلع یوم ترنم کے سب ہنی رش ٹی داح آہ رک کے

 کے ساپ رک ل اوس لئاس ےہ رخآل اات ایام رف ےن یا ےس ںی اھت ای لاھکت شردود ےن یک

 ؟ یوم ںاہکس ياينداي؟ یوم یم اور آم اع ؟ یوم سس خر ذرب ملاع؟ یوم ںاہکت اق الي

 مهالع ترضخ دع ں راش روب -:دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 قلت تاييغملاعم ہی ہکں یہ ےتامرفداشرا سٹ رش یک یب دص لا السر جت نا ظفاع
 مترج اعر ورم قواصر کل یم ےراب لإ روا ءےہ لیوا ےس لورظن راہ نکس انك
 اک رط یک ںی رواء یرور ض ان ال نامیا ےک لمیع یک یخ رخ یکم لو ہیلع ثا یس ی
 ےن نیر لوو نا ایداقب ہم ےن مالعلا ہیلع قت بج ےس لير ايتغا کے كا لج

 روا ےس لوب تحب بكن اچ انھکر نقي ںیہ تاب یتا سا ےہ لوم تیچ تاب نایمرد

 ؟ یوم ںاہکت اق الي نام: ىو وتم لبعد یکم السلاو صا اع مو آت رضحراکم ايضا ںیم سا
 یی لايت حارص لول م ثبي دعركل وچ سو ب2

 دقي رطروا زرطارامب لیٹ تالماعم یھب ےک را جس اچ یوم لات یکس ا یھب ییا
 اچ ںوچ یر خا ےس اے اچ و٢ تب ان تاب ےس دنس حو حس ماسلا يعرج اج انوہ یب

 ۔ۓاجایلر کل وقع



 ستہ د ااوھسووھ و نار

 : ںیہ ےس ار لیٹ تاللاحخارپ دوط ےک ا ےن تارے تب« بلا

 كر قو یکم السلا يلع یوم نزح اندیمعقا دب ہک یامرف ےن تارطح ضني (۱)

 ۔ایدام فس اسكس نو ور یکم السلا لع مد آت رخو زجر وبل ےن ىل اخترثلار ا «ايآ یش یم

 ۔وہ لوم تیبچ تاب سیٹ لب آے ہضغاکمروطبروا «ل ومب ےس ال فیر ترهق کم السلا ہیلع مد آ

 لوم یم باوخ کشی ہک س ناکہ کا یکم اظ کیپ لاشاارست ںرط یب (۳)
 ۔ے ورب کی ا ےن یقداصر بر چبر وا ے اتوم اس یب اوخ اکی روا وہ

 ےک لون: سش حار یم بج ردنا ےک تر آک یک ےار کیا روا (۴)

 ا ےک یا نوت ہے قولا ںوچ رواء كوم ولفي لابو

 ےہ کے قد حي توکت اب سا ےن ماك ار کد شتر والا دبع نہا ہمالع تبا (۵)

 ےک سا و یئگوہ تافو یکم السلاریلع یوم ترطح بج ےک یوم سی زرپ مل اعرب اب تامل
 ہی کے ہ نک كوم قوم تاق ام ےس حور یکم السلاریلع مدت رح ل ب یب ےلم رم لحي رب

 _وہاوہ كفو لأ ل اكم

 ےک نإ دوا + یھی لم وا ںیہ ےک وم لك وج ءلإو تاماخا بسير کے کر داي نی
 انرك یل رم ثييرح ںی روط ی اما ےل سا ےہ ںیگرادم اکت اچن راہ وا كس ےنساج

 ۔ ۓچاچ انرکارتتا ےس ےک کار چ لدي كا رط ا دداء اج
 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نعهنع هللا يضر ةريره ابا تعمس سؤاط نع

 نم انتجرخأو انتبّيخ ءانوبأ تنأ مدآ اي :ىسوم هل لاقف ئسومو مدآ جتحا :لاق

 ينمولتأ ہہدیب كل طخو همالكب هللا كافطصا ائسوم ای :مدآ هل لاق .ةنجلا

 جحف «ىسوم مدآ جحف ؟ةنس نيعبرأب ينقلخي نأ لبق يلع هللا هردق رمأ ىلع

 ٤ ٥٦٦( :مقر هللا دنع یسومو مدآ ماحت باب / ردقلا باتک ءيراخبلا حيحص) .اثالث ءىسوم مدآ



 مان حيي ل ب () نس هادشي

 نامز يف هنأ لمتحي ليقف ءظفللا اذه تقو يفءاملعلا فلتخا دقو

 هارأ وأ اندحتف هربق نع هل فشك وأ هملكف «هل ةزجعم مدآ هل هللا ايحأف ىسوم

 وأ ءايبنألا حاورأ جارعملا ةليل ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىرأ امك هحور هللا

 لبقي ام اهضعب يف عقي ناك ولو ءيحو ءايبنألا ايؤرو مانملا يف هل ہللا هارأ

 خزربلا يف ايقتلاف ىسوم ةافو دعب كلذ ناك وأ ءحیبذلا ةصق يف امك ريبعتلا

 ربلا دبع نبا مزج كلذبو ءءامسلا يف امهحاورأ تقتلاف ىسوم تام ام لوأ

 نم :هل لاق ءمدآ تنأ :ىسوم لاق امل رمع ثيدح يف عقو دقو .يسباقلاو

 ريبعتلاو .ةرخآلا يف عقي امنإو دعب عقي مل كلذ نأو ءئسوم انأ :لاق «ءتنأ

 لامتحا يزوجلا نبا رک ذو .هعوقو ققحتل يضاملا ظفلب ثيدحلا يفهنع

 اعمتجا ول ىنعملاو ءلثم برض كلذ نوكي نأ لامتحاو خزربلا يف امهئاقتلا

 .ةديدشلا فيلاكتلاب ثعب يبن لوأ هنوكل ركذلاب ىسوم صخو ءكلذالاقل

 هب ناميإلا بجي امم اذهو :لاق ءىلوأ لوألا نکل لمتحا نإو اذهو :لاق

 ام لوأب وه سيلو «لاحلا ةيفيك ىلع علطي مل نإو قداصلا ربخ نع هتوبغل

 «هميعنو ربقلا باذعك هانعم ةقيقح ىلع فقن مل نإو ءهب ناميإلا انيلع بجي

 دبع نبا لاقو .ميلستلا الإ قبي مل تالكشملا فشك يف ليحلا تقاض ىتمو

 مل انأل ؛قیقحتلا ىلع هيف فقوي الو ميلستلا هيف بجي يدنع اذه لغم :ربلا

 دنع ىسومو مدآ ماجت باب / ردقلا باتك «يرابلا حتف) .اليلق الإ ملعلا اذه سنج نم تؤن

 ملك ملاعترثلاو ظتف (توريي ةيملعلا بتكلا راد ٦٦٦ 4 :مقر تحت ۹۱۹۱۱-٠۲۰ هللا

 aI) / م9: لاضجر ئد)

 ا لويس ارت و ا اا
 م اینا لحي ےس ےنال فير شت اتد ےک م السلا لع رکا یب )۹٦(:- لاوس



 رات س كا () نیا لاداشر

 كرب سلي تلاع یکم قس نأ وني لت یکرکاوہ سز امخوج ںیم ےنام زےک مالسلاو ولصل

 یا لوم توالت

 نب ںیم باوج ےک لاوس ی -: دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 نا. تح كب زامن ی اوج یووہ لكن آہ اوہ مولعم نکیل یم یت اب فاص تہب ءیئگی ک

 نر ےک توم مولعم بر باب ےس لا ۔ںیہ ےت کت أرق یک یر وت اس ےک مخزن ںی

 یر یا زہ لش ںوزامنیکن ا ںیئاتکی کن ا حر طیما ءےہ اتاجاھڑپ یم لوزامنییرامہ کپ
 وريد کک اج یھڑب سیم ناری ددا ؟ک ام کپ ياكل بیعت ىروي كأن كي یں وہ
 NS (ههوره لزاولاباتک )یکم ںی ب اتم تحارص لوك یم ےراب لا

 (ھ۷٢۱ا/۱۷۸ءأ ۲۹:یئاضر یتد)

 ؟ںیہہدنز قا ايبنار احايك
 ںیہہدنزرب روطى رب اظ قا جك یہ كيا ترك رو -:(۹ے) لاوس

 ترظن:ر ني زودروا#مالسلار يلع یھت رضروا مالسلا يلع مروا ترضخ: ںیہ رب نا أود

 ؟ے تسرد ككل ابكت اب ےہ ا م السلا ہیلع مخ ترتر وام السل يلع ل ايلا
 حشر وا تايادرحتم یکم رك آر -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ناس آم السلاو 3 الصاعد ایم ىلع رح انیس کے تباغ تاب ےہ ےس مفرش ثم داعأ

 لا ءاگوہ لو ل یت اكس آرب روط ین بج رک تم ايقروا ںیہ امرف فير شتت ایحاب ل
 تنس لبا ب کے اج ارام لاجد تسرب ےک یہ پ آے لش لبنك کی شو كت لوك
 -جرفكبج ساكت اكل نج ےہ ریت فتم اكتعامجاو

 تعم قوق تس ےنوہودنز ےک م السلا اهلل ايلا تر حر وا فردا تب رح نري نکی

 اتام ایک سز تا نا نی ےک N ا نک تاویل رسا لے لد جوم لو

 اھکر هديشول ےس مہ ےن ىاقتدثلا ىكلءاحم اكم السلا اعر طخ تسر فتح انرييس حررط یب



 00 ص0. )اتوا

 شے راب سا مت ؟ ںیہ سیم تلاع سکروا ںیہ لابك د کے س ملكوت یلاھتو کراتا ےہ
 ۔اگوہ لاوس یگوک یم ےراب ا یم تم یق ےس مان روا ںیہ ليما نقش

 ٗیَلا کُفاَرَو َکْيَفوَنُم یا ىِسْيِع ا هللا لاق :یلاعت هللا لاق
 مْوَي ىلإ آوُرَفك َنْيِذَلا قْوَف كوبا َنْيِذلا ٌلِعاَجَو اوُرَفَك َنْیِدَلا َنِم ٌكَرَهَطُمَو

 مل ئسيع نإ :دوهيلل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :نسحلا لاق

 (ضاير مالسلا راد ؟ 4١ :ص لمكم ريثك نبا ریسفت) .ةمايقلا موي لبق مكيلإ عجار هنإو تمي

 مَ هللا لوس ميم با ىَسْيع َحْيِسمْلا ان اإ مهو :ىلاعت لاق
 ْمُهلاَم ءهْنِم کش ْيِفَ هيف اًوفلَمحاَنْيذَلا َّنَو ءْمُهَل هَبْش نکو ُةوْبَلَص اَمَو هولك
 اًريزَع هللا ناك هيل هللا هَر لب انيق هول امو َنّطلا اقا لإ مل مهب
 ْمهْيَلَع ْنوُكَي ةَمايقَلا َمْوَيَو هوم َلْبق هب لتمويل آلا بتكلا لا ْنِم نِاَو .اًمّيِكَح
 ۱۰۷-٠١۹[ :ءاسنلا] ادهش

 هللا یلص هللا لوسر ركذ :لاق هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نع

 هيفك اًعضاو «نيتدورهم نيب ءقشمد يقرش ءاضيبلا ةرانملا دنع لزنيف ءميرم

 ءؤلؤللاک نامج هنم ردحت هعفر اذإو ءرطق هسأر أطأط اذإ «نيكلم ةحنجأ ىلع

 ءهفرط يهتني ثيح يهتني هسفنو «تام الإ هسفن حير دجي رفاكل لحياالف

 مهمصع دق موق میرم نب ىسيع يتأي مث «هلتقيف دل بابب هكر دي ىتح هبلطيف

 وه اهنيبف ءةنجلا يف مهتاجردب مهثدحيو «مههوجو نع حسميف «هنم هللا
 دحأل نادي ال «يل اًدابع تجرخأ دق ينإ :ىسيع ىلإ هللا ىحوأ ذإ ىكلذك

 حيحص) .خلا جوجأمو جوجأي هللا ثعبيو روطلا ىلإ يدابع زرحف مهل اتقب



 راسا ۸١ )نیل ادارا

 باب / حيباصملا ةاكشم ء۲۹۳۷ :مقر لاجدلا رکذ باب / ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك ملسم

 ٥۷٤( :ص ةعاسلا يدي نيب تامالعلا

 ديعس ابأ نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ینربخأ باهش نبا نع

 اًئيدح اًموي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انثدح :لاق هنع هللا يضر يردخلا

 ات ورم ا وم ہت

 وه لجر ذئموي هيلإ جرخیف ءةنیدملا يلت يتلا خابسلا ضعب ىلإ يهتنيف ءةنیدملا

 انثدح يذلا لاجدلا كنأ دهشأ :هل لوقيف - فل یرع نا

 مث اذه تلتق نإ متی برأ :لاجدلا لوقيف .هتيدح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 نيح لوقيف ءهییحی مث ءہتقیف :لاق ءال :نولوقيف ؟رمألا يف ن *نأ :هتييحأ

 نأ لاجدلا ديريف :لاق .نآلا ينم ةريصب دشأ طق كيف تنك ام هّللاو :هييحب

 هيلع رضخلا وه لجرلا اذه نإ :لاقي :قحسإوبأ لاق .هيلع طلسي الف ءهلعقي

 (۲۹۳۸ لاجدلا ةفص يف باب / ةعاسلا طارشأو نتفلا باتک «ملسم حیحص) .مالسلا

 نع باتکلا يوار نايفس نب ميهاربإ وه اذه قحسإ وبأ :يوونلا لاق
 «نايفس نبا هركذ امك ثيدحلا اذه رثإ يف هعماج يف رمعم لاق اذكو ءملسم

 حرش جاهنملا) .حيحصلا وهو ءمالسلا هيلع رضخلا ةايحب هنم حيرصت اذهو

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱٦۹۹ :ص ملسم ىلع يوونلا

 هعماج يف رمعم هلاق ام ہدنتسم لعلو (مالسلا هيلع رضخلا وهز :هلوق
 هجرخأ اذكو ءرضخلا :لاجدلا لتقي يذلا نأ ينغلب :ثيدحلا اذه ركذ دعب

 لاقو ءرضخلا نأ نوري اوناك :لاق رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم نابح نبا
 هذهو ءرضخلا وه لاجدلا هلتقي يذلا نإ :لوقي نم تعمس :يبرعلا نبا

 هلاق نم کسمت دقو :تلق :حتفلا يف ظفاحلا لاق نکل ءاهل ناهرب ال ىوعد



 رن مت ے تس ۔() نین اداشا

 يف هعفر حارجلا نب ةديبع يبأ ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هجرخأامب

 هجوو .ثيدحلا يمالك عمس وأ ينآر نم ضعب هكردي نأ هلعل :لاجدلا ركذ

 هللا یلص هللا لوسر ىأر نمم مویلا دحأ قبي مل هنأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا

 «هتايحب لوقي نم لوق ىلع مالسلا هيلع رضخلا الإ همالك عمس وأ ملسو هيلع

 نأو «مالسلا هيلع رضخلا لئاضف باب يف كلذ ىلع مالكلا انطسب دقو

 ظفاحلا هيلإ راشأ يذلا ةديبع يبأ ثيدح امأو .توكسلا كلذ يف ملسألا

 يتلا ثيداحألا فالخب «نيقيو مزج هيف سيل هنأب هتوبث دعب هنع ةباجإلا نكميف

 طارشأو نتفلا باتك) .ملعأ هللاو «هلتقي يذلا وه مالسلا هيلع ىسيع نأ اهيف درو

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۳٣٣۱۱٣-۳۱۱ خلا لاحدلا ةفص يف باب / ةعاسلا

 هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج تبهذف ؟تام وأ يح وه له :اًضيأ اوفلتخاو

 ىقبيو ءراصبألا نع بوجحم هنكلو مويلا ىلإ يح وهو ءاليوط اًرمع يطعأ

 نيب دوجوم يح هنأ ىلع ءاملعلا روهمج :يوونلا لاق ءلاجدلا جورخ ىلإ اًيح
 مهتاياكحو ءةفرعملاو حالصلا لهأو ةيفوصلا دنع هيلع قفتم كلذو انرهظأ

 عضاوملا يف هدوجوو هباوجو هلاؤسو ءهنع ذخألاو «هب عامتجالاو هتيؤر يف

 خيشلا لاقو ءرتسي نأ نم رهشأو رصحي نأ نم رثكأ ريخلا نطاومو ةفيرشلا
 مهعم ةماعلاو نيحلاصلاو ءاملعلا ريهامج دنع يح وه :حالصلا نبا ورمع وبأ

 نورخآلا مهفلاخو «نيثدحملا ضعب هراكنإب ذشامنإو :لاق .كلذ يف

 ُنّم ِرَشَمِل اَنْلَعَج امو :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتساو ءتام دق هنإ :اولاقف

 رمعلا نأب نولوألا هنع باجأو [84 :تيآ ءزج ءءايبنألا] َدَلْخْلا کلب
 ءرضخلا ةايح نع لئس هنأ يراخبلا مامإلا نع يورو .دلخلا نم سيل ليوطلا

 هجو ىلع ىقبي ال ةنس ةئام سأر ىلع نأ ثيدحلاب لدتساو كلذ ركنأف



 ھّت  ں_۔ےحمرلللضلم__ِح۱۷____(٠) نفل اداشرا

 نبا نع حيحصلا يف يراخبلا هجرخأ ثيدح وهو .دحأ اهيلع وه نمم ضرألا
 هجو ىلع هدوجو ةماعلا دهاشي نم ءانف دارملا نأب نولوألا هنع باجأو .رمع

 هتومب نولئاقلا لدتسا كلذكو .مهنم مالسلا هيلع رضخلا سيلو «ضرألا
 ناك ولف ءيعابتا الإ هعسو ام اّیح ىسوم ناك ول :عوفرملا يوبنلا ثيدحلاب

 تبغي ملو «هب نمآو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ ءاجل اح رضخلا

 فقوتي ال ملسو هيلع هللا یلص هب ناميإلا نأب نولوألا هنع باجأو .كلذ
 توبث مدع نم مزلي الو ءاضيأ هئجيم مدع تبني مل مث ءهيلإ ءيجملا ىلع
 ىرخأ تاياورب هتايحب نولئاقلا لدتساو .ءيجملا مدع توبث ءيجملا

 .مالسلا هيلع رضخلا مهيقل مهنأ ءايلوألاو ءاملعلا نم ریثک نع ةيورم صصقو
 يف (5 417 ىلإ ٤۲۸/١ ) ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا لاطأ دقو

 «هتايح ىلع لدت يتلا تاياورلا اهيف بعوتساو ءمالسلا هيلع رضخلاةمجرت

 هاور ام كلذ يف درو ام نسحأو .حيحص قيرطب هدانسإ تبثي ام اهيف سیلو

 ًالجر تيأر :لاق ةديبع نب حابر نع ةورع وبأو «هخيرات يف نايفس نب بوقعي

 نم :هل تلق ءفرصنا املف هيدي ىلع اًدمتعم زيزعلا دبع نب رمع يشامب

 يخأ كلذ ءالاص الجر كبسحأ :لاق .معن :تلق ؟هعيأر :لاق ؟لجرلا

 :لاقو (45/5) حتفلا يف ظفاحلا هركذ ءلدعأو يلوأس ينأ ينرشب ءرضخلا

 .هريغ ديج دنسب رثأ الو ربخ نآلا ىلإ يل عقي ملو «هلاجرب سأب ال

 هتايح ىلع هب مزجي ليلد ةنسلا يف الو نآرقلا يف تبني ملف ةلمجلابو
 مدعو ةعقاو توبث ةلأسم يه امنإو «ةديقعلا ةلأسم ةلأسملا تسيلف ءهتوم وأ

 «توكسلاو فقوتلا اهلثم يف ملسألا ليبسلاو ءةبرجتو ةدهاشم ةلأسمو ءاھتوبث

 ىلاعتو ةلاخيسدللاو «ةدهاشمب وأ «لوقنم ليلدب نيبناجلا دحأ حضتي ىتح



 رانا  س-۔ --_سمٔےلمےے_ے() نا اداشا

 مالسلا هيلع رضخلا لئاضف باب / لئاضفلا باتك «ملسم حيحص حرش مهلملا حتف ةلمكت) .ملعأ

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ” ٥-٤

 «نيصحلا نب مساقلا وبأ انأبنأ :ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحلا لاقو

 نب دمحم انثدح «يكز ملا قاحسإ وبأ انأبنأ ءدامحم نب دمحم بلاط وبأ انأبنأ

 انأبنأ ءنادابعب انيلع هالمأ ديزي نب دمحأ نب دمحم انثدح ءةمیزخ نب قاحسإ

 نبا نع ءءاطع نع «جيرج نبا نع «قيرز نب نسحلا انثدح ءمصاع نب ورمع

 هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ اًعوفرم الإ هملعأ الو :لاق امهنع هللا يضر سابع
 دحاو لك قلحيف ءمسوملا يف ماع لك سايلإو رضخلا يقتلي :لاق ملسو

 ال هللا ءاش ام هللا مسب :تاملكلا ءالؤه نع ناقرفتيو هبحاص سأر امهنم

 فرصي ال هللا ءاش ام هللا الإ ريخلا قوسی ال هللا ءاش ام ءهّللا الإ ريخلا قوسي

 ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام ءهّللا نمف ةمعن نم ناك ام هللا ءاش ام هللا الإ رشلا

 ثالث يسمي نيحو حبصي نيح نهلاق نم :سابع نبا لاقو :لاق .هّللاب الإ

 نمو لاق ربحا رپ لاعیرشا و: وعلا: یتا سناتا كارب

 .برقعلاو ةيحلاو ناطلسلاو ناطيشلا
 ءجیرج نبا ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه :دارفإلا يف ينطق رادلا لاق

 ىور دقو .- اذه قيرز نب نسحلا :ينعي - هنع خيشلا اذه ريغ هب ثدحي مل

 :يودع نب دمحأ وبأ ظفاحلا هيف لاق اذه عمو اضيأ يدبعلا ريثك نب دمحم هنع

 ريغ هثيدحو لوهجم :يليقعلا رفعج وبأ ظفاحلا لاقو .فورعملاب سيل

 .قيرز نب نسحلاب واو ثيدح وه :يدانملا نب نسحلا وبأ لاقو .ظوفحم
 (توريب ةفرعملا راد ۳۷۱/۱-۳۷۲ مالسلا امهيلع سايلإو رضحلا اتصق / ءايبنألا صصق ہقیاھنلاو ةيادبلا)

 سايلإ ضرألا يف نانثا ءايحأ ءايبنأ ةعبرأ :بعك نع لوح كم لاقو



 ريف دت ا( )ساشا

 نأ ركذ نم لوق انمدق دقو .ىسيعو سيردإ ءامسلا يف نانثاو ءرضخلاو

 امهنأو ءسدقملا تيبب ناضمر رهش يف ماع لك يف ناعمتجي رضخلاو سايلإ

 .لبقملا ماعلا نم اهلثم ىلإ امهيفكت ةبرش مزمز نم نابرشيو «ةنس لك ناجحي
 حصي مل هنأ انیبو ءةنس لك تافرعب ناعمتجي امهنأ هيف يذلا ثیدحلا اندروأو

 فكلذكو تام رضخلا نأ لیلدلا هيلع موقی يذلا نأو «کلذ نم ءيش

 راد ۳۷۱۷۱ مالسلا هيلع سايلإ امأو / ءايبنألا صصق ءةياهنلاو ةیادبلا) .مالسلا هيلع سايلإ

 ملك لترا اف (توريب ةفرعملا

 ( وما ٣٣۱۹۲۳ | ۸: ار و)

 رار ی لاس یری
 ے بک ت ام وشک رات یر: ؟ ايل بک قاواكت ر -:(۹۸) لاوس

 ے رکا کن ين عررط سمت رب یکد وتر وا تالماعم ےنپا گول هيي ےس راج یری ؟ یئوہ

 ؟ے بوش فرط کاو ىئالسإ مہ ااب تیس ں يسر ات ىوسيطروا یر جب روا ؟ے

 کن ع ار نعل رودي زرنا ےک برع -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 راب ےن یلاھت دلا کے رک کا یھ یم كاي نآر قت ن وایت ہرا ءاھت ہن نادر

 مالسلا عرب نود عاق اباك ومان نکے ومش نک ںیہ ےک رام نیتی یب ورم
 رواایگای درا رش یہ الہہپاکل اسوکم حت یم لسن اوم ےس ےنام ز ےک ہر م نا بالك یلئادج ےک

 ضس نا یھبروا ےت ےت ركر ابا ذ اک ں ونی گولی باءایکگا ادرار نیہ ی رخ آلی ایز

 رابخاےک لاس نی ؟ مر رفصروار فصرخت تح ےن در کک ےک آسر اپتا تيس اوك ونا
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 ےک راقي ےک ےک کر کذوکی ا اتوم ی آش یہ اد ما لولوج سیم ے الع ےنپا وف فوج ترورض
 ید یک یت انچ ہی لاس ا ےک ہعقاد ںالفای دعب لاس اےک ہقاو لاف ك ا هت تاج ایات



 تن ےن ۳ و نا

 ل رکا لوي اھتایکہ موج ےن ہہ ربا ںیہ دعب روا ی وہ گن اني داينب وك وج یب

 ےن او ینہ كمت ایل انب واین وكس اء لاس الاو شاہ تن اھت تاج اہک یل ماع وک یتا

 ہراب چ ہگماھت ہن اور اکر ڈک رعاق اب لوك نرفلا ۔ دعب ےک لاس ےک اد یا إي ليي ےک لاس

 ےن رف نی ولت اب یس فلا یشر مارك باحصرولابرانلج لیٹ تدبر وور لاسی ےس نیت نیم

Eaسا ور ا ال ا  

 قوراف رطح اندييس مود هفيلخ لك ات 5 اچ السی کس یا ب آ یل دص رود رپ كت

 اندیسو عاق اب ےھت رتروگےک ےس الم کیا وج ےن رضا یوم ویا تررطح ںیم ےنامز ےک ا

 رابتطا ےک رنک س نا ںیہ ے آن ہار ف ےک پ آہ کا کا خ کیا سیم تمد یگ ت رح

 یوکے تاج لبيت ارذباءےہ یک بي لكن ےس ہجو یکس نج ءںیوہہ ںیہ رد ںی رات ےس
 قانكر راكي راك ا ےہ مری قرات س ےہ کوہ ہزادنا ےس لت اجايل نب رر تیک و عاق اب

 نت مثلا قور اف تر ضح نر یس یکس یم طخ سا تساوخرد ےن لوبا یک رط سا وہ ناس آ

 ایا رف تول اركب اس سار طح ل روب ےن پآےچ لانج اوم قاف اے لااواش عى اتشلا

 ناء كبس اج انکا یکے لآ يد كالا اک اسكس ناروا ےہ اماں ناد

 ہکی وہ تھک ہم با ےہ یکردرض لب رتب اندم ايبا ںاہ هكا يك افق ا ےس سا ےن تار
 ےراپ سا وہ دہ زاغ اک رات یئالسا ےس لاہجج ؟ اج اني داينب کچ سک آے انانب رنبلك

 تد الو یکم السلا ہیلع رکا یب کی آیی ےار کیا (1) : ںیہ لي ںیم یک سا ےارر ی ںی
 یا ةاد یر سود( ٢ )وہ زاغآ اکررنہکےے لاس سا اج یک ور شی رات ےس کر اہم

 ےہ ار کرت (۳)۔ۓئاج ايانب واین وک ا یگوہہ لزان قو ليكي مالسلا ہیلع بٹ بج ہک
 ۔ےۓئاج ایان د اینو اس سن ام رف تر او رونمدیب ےس ممکن پ آب جک نحاس

 وکل اےک تاو یکم لو ےیل رئ ىلص یک ت رض اع رو رسک آری ۓار ىتج روا( )

 ہنع ی ات ڈا یر ما قور اف تر طحر یس نوما ریما ےس لبي ءار آر اچ نا ےاجایانہ رايعم



 تر و تبلل )ااا

 اک رات ی الماق او اک ت رجب ہک 7س یک رت سارواءیگد ین توت اب یاد ترا ےن

 کرا ڈار وا ء لوم ورش یوم ف توکم السا ےس دعب ےک یب ترجا ےہ باب نیت نشر کیا

 اوہ درجے دعب ےک ترمب یک اہ سلس اک ما ایام رف مت رتب رود اک نام زآ روا یگ ایت

 مالسلا يعرقل سراب ےک سج ےہ باب نالا مینا ذب کیا ترتكب ےرسود ےہ
 ےنیا ےڑومچکر ایر ھگانپا ے ےک نيد ید ارجل “اھلبق ناك ام مدھت ةرجهلا” ایام فن

 فاعم انکم ت لیپ ےک سا ےس جو كل یش سا وے رک یب ابرق ییا ہک داب رتول نو

 یں رات یھ السساوکس سا ہےہ لکن الا مے راک ای یک یاب رق کیا قو ںیہ ےتاج ےس درک
 ےک لد کیا ون اگے آر ظا كوكو لاس یر کیہ یھب ج روا ے رتبہ دای زیپ اناج |يانب داي

 سا یکے آے ناس ےک ید رات کیا کوم اریپ ہہ ذج اک ىلايرثء كوم اديب تيفيك ل امیاددنا

 ۔ایلرک اتا ےن بس ےس سنن ید یب زت ےن پ آلے اد سا سی ےل اتم ےک ءار آر کد ےل
 وکلا ےن او ترج لاسالبياك رات ی السا کے كي ےس کا وما ديبي لاوسبيب با

 ے1 اا رش ےن کوک لاس نم عا ںی ےک ر دنا ےک قلات نکے جار

 ںیم سا وتب نوم ثري سا ؟ے راپا ےک ر رٹنیکیٹالسسا ۓاج انام نہ الہ رپ وكتب ےس نوک

 لما ےس ليي ہا یلج ےہ ایک درش ےس مرجیکم گیم ار کیا (۱): ںی ےس اسار آر ا

 کریک ؛ے اچ ایک ورش لوالا ترکی آے ادیب کرو( ۲)۔ے ےہ ر آے رکبرع

 ایک ورش ےس 2--222 ےار یر ت (۳) ۔ایآی یی سیم ءارقنبا یکں لا ہعقاو اك ترج

 ےک رو 3: ےہ ایک دشت كربلا ناق ی تار كو روا( )تاج

 ےس ر آج ےک ام نیہ الہپ اكل اسوأ نش ےک مرق ب ر با ےس می دلك دج کام تہی دعب ےک

 ےہ یکی یوم در ےس ی للي قرات یک رج يوك یک برق ےس لو الا ریہ ردا ںیہ
 روا کوم ےس ترب اغآ اکر نيكل ايكا کے ٹ ےہ ك- سا ےہ ىلاج لاي یم سا یک بسانم

 عحرط سا اگے اج مكررا قرب وك تأ ںیہ رآح تلج ےس دعي بير وتنو بص نیم

 ۔اوہزاغآ اكل اس یر ماب ےس



 رات ؟ ےس سس (ا) نگار لاواشرر

 ءای آں یی دحب ےک لاسر ۱۳ ےک تعب یکم السلا اض اع مرک یب قاد اک ریپ روا

 شںٹمہمظعمہمکپ آل امسرا ۳۰ لوم شیرمع لكى اس للاي ہکراہم تلعب یکم السلا ہیلع مرکا یھ
 واں ےرا گپ لاب ےن پ آل اسما روا ال فیر شو روتی ريك ا رفت رب ےس ر
 ۔ایگای کل مے اہے آول سن ےہ تقیقم یک رات یر جاب

 چ ولصا لحد ان یت یر ضخ دیس قا کس اے رات قوس سیم ےل ام ےک سا

 ےک ر نیکی رب ء ںیہ روج ومر ڑ یک ں وفود حس rl ےل ےہ ےس ہکر اہم ثدالو یکم السلاو

 روا ںیم ے وہ لام کت افو یکم اسلا يلع کردا ار لت لاس لاوا لا” عسانا

 ںیہ ےس وج یوسی کک ےن رہ ںیم لوكيرات للود نا ےہ ہر لی ۲۰٢ ترابا وسي

 ےہ رک امر یں ومومی نا ںیہ ےت وم مت ری روا ںیہ ےتوہ عر درج ےس کردن

 یک قرف سیم ںوقرلع كيو ءےہ ینو سیم یر وج روار کیی کورس یم لاوقالع ے رام ہن انچ
 ںیہ قلص ورا یوی ںی ات یک یجب ںاہچ ےہ لوم رگ نوچ وا ےہ انكم

 لوموشرارباكل ہرا یری کپ ج ءے ات اچ ایا قفا وة رانا ےک 2 أ

 :ںیہ دل افے ةيود لش لاروا-ايكاعكررب بیت ت دن اچ کب ؛ايكا عكر لیپ بیت رت یل او

 ناہید وہ ناي وہاوہاھڑب ےہ انکی ہوکس ترب مہ ںیم ےراب كس دن ارك يقلل -:فلا

 ۔ے کس اک زارنا کراتے رکود رن پے ر ابتا كد ايدو ءوہ لاو راک ل كش بیر شیوہ

 تادابعوج یرامم ےس رابتظا ےک لون رات كدن اچ کے ےی ہت افا ڈی ارس ودر وا =: ب

 شکم ید ناضمر ع تريح ل نومو ںی ۓر ےل رپ ےل وا تاثواك نأ لإ

 اکت ادابعوج شی مالعا چ لانج ؛ سیم رك ا سیم ىدرسديع یھب: لي رکی ھب اے
 اھکر اظ وکی ا سی نر اج یر چہ وا ءایگاھکد رپ بیش ت كدت اپرا اکہ رنو راج یکن اے نی

 قوس, ںیم رکا کر داك آی ےس اون رات ىرجتوكل ولا ومكر وا لوب ےنپاہکے س اچ یم ۔ایگ

 2 سین رح یم ےن رکن یس یھ ار کور لوك ابا سا ےہ سين وکار ای رات



 رانا ے اال مے س(١) نل اداش

 ۔ے ب انرکش ومار ف لك يوكل ویرات یئالساردوا یر ین

 عبس ةنس :ليقو - ةرشع تس ةنس يف مهنع هللا يضر ةباحصلا قفتا

 خيراتلا ءادتبا لعج ىلع ةيرمعلا ةلودلا يف - ةرشع ينامث وأ ءةرشع

 عفر هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ نأ كلذو «ةرجهلا ةنس نم يمالسإلا

 .نابعش يف هيلع لحي هنإ «هيفو رخآ ىلع لجرل - ةجح :يأ - كص هيلإ

 وأ ءةیضاملا ةنسلا وأ اهيف نحن يتلا ةنسلا هذه نابعشأ ؟نابعش يأ :رمع لاقف

 نويدلا لولح هب نوفرعتي خيرات عضو يف مهراشتساف ةباحصلا عمج مث ؟ةيتآلا

 سرفلا تناكو ءىكلذ هركف سرفلا خيراتك اوخرأ :لئاق لاقف ءكلذ ريغو

 اوناكو .مورلا خيراتب اوخرأ :لئاق لاقو .ٍدحاو دعب اًدحاو مهكولمب نوخرؤي

 :نورخآ لاقو .کلذ هركف ينودقملا سبلف نب ردنکسإ كلمب نوخرؤي

 .هنعبمب لب :نورخآ لاقو .ملسو هيلعو هللا یلص هللا لوسر دلومب اوخرأ

 رمع لامف .مالسلا هيلع هتافوب لب :نورخآ لاقو .هترجهب لب :نورخآ لاقو
 .كلذ ىلع هعم اوقفتاو .هراهتشاو هروهظل ةرجهلاب خيراتلا ىلإ هنع هللا يضر

 دبع انثدح .خيراتلا اوخرأ ىتمو خيراتلا :هحيحص يف يراخبلا لاقو

 نم اودع ام :لاق .دعس نب لهس نع هيبأ نع زیزعلا دبعانث «ملسم نب هللا

 .ةنيدملا همدقم نم الإ اودع ام «هتافو نم الو ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ثعبم

 خیراتلا يف رمع راشتسا :لاق هيبأ نع دانزلا يبأ نبا اثدح :يدقاولا لاقو

 يسودسلا دلاخ نب ةرق نع يسلايطلا دؤاد وبأ لاقو «ةرجهلا ىلعاوعمجأف

 ؟اوخرأ ام :لاقف .اوخرأ :لاقف رمع ىلإ لجر ماق :لاق نيريس نب دمحم نع

 :رمع لاقف .اذك ةنس نم اذك رهش يف نوبتكي مجاعألا هلعفت ءيش :لاقف

 «هتافو نم :اولاقو «هثعبم نم :اولاقف ؟أدبن نينسلا يأ نم :اولاقف ءاوخرأف نسح

 :اولاق مث ءناضمر :اولاق ؟ادبن روهشلا يأو :اولاق مث ءةرجهلا ىلع اوعمجأ مث



 رات _ -ل للاكل )نا اداشر

 .مرحملا ىلع اوعمتجاف مارح رهش وهو مهجح نم سانلا فرصم وهف مرحملا

 نب نامثع نع يئاطلا سيق نب حون انث ةبيتق انثدح :ريرج نبا لاقو

 4رشع ِلاَيَلَو .ٍرْجَفْلاَو» :ىلاعت هلوق يف لوقي ناك سابع نبا نأ نصحم
 هللا رهش مرحملا نإ :لاق ریمع نب نب ديبع نع يورو «ةنسلا رجف مرحملاوه

 ةيادبلا) .قرولا هيف برضيو «سانلا هب خرؤيو «تيبلا يسكي ةنسلا سأر وهو
 (توريب ةفرعملا راد ۲۱۹/۳-۲۲١ :ءزجلا ۲ :ج ةرجهلا نم لوألا ةنسلا عئاقو / ةياهنلاو

 تيتأ يبلق يف مالسالا هللا لعج املف :صاعلا نب ورمع ثيدح يفو

 ءہنیمی طسبف کعیاب الف کنیمی طسبأ :تلقف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا

 :تلق ؟اذامب طرتشت :لاق ءطرتشأ نأ تدرأ :تلق :لاق ءيدي تضبقف :لاق

 ام مدهت ةرجهلا نأو هلبق ناك ام مدهي مالسإلا نأ تملع امأ :لاق «يل رفغي نأ

 ١7١( :مقر هلبق ام مدهي مالسإلا باب / ناميإلا باتك «ملسم حیحص) .خلا اهلبق ناك

 هللا یلص يبنلا ثعبم نم اودع ام :لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نع

 يراخبلا حيحص) .ةنيدملا همدقم نم ىلإ اودع ام هتافو نم الو ملسو هيلع

 لمع ببس يف اوركذو :- هللا همحر - رجح نبا ظفاحلا لاق ۳۹۳٤( :مقر

 نم هخيرات يف نيكد نب لضفلا ميعن وبأ هجرخأ ام اهنم ءءايشأ خيراتلا رمع

 خيراتاهل سيل ٌبتك نم انيتأي هنإ رمع ىلإ بتك ىسوم ابأ نأ يبعشلا قيرط
 لاقف ءةرجهلاب خرأ مهضعبو «ثعبملاب خرأ :مهضعب لاقف «ّسانلا ٌرمع عمجف

 .ةرشع عبس ةنس كلذو ءاهب اوخرأف لطابلاو قحلا نيب تقرف ةرجهلا :رمع

 ساتلا فرصنم هنإف ؛مرحملاب لب ءناضمرب او ءدبا :مهضعب لاق اوقفتا املف

 اوحرأ نيأ نم خيراتلا باب / راصنألا بقانم باتك ءيرابلا حتف) .هيلع اوقفتاف «مهجح نم
 ا هم |

 ملك ی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٣٣/۹ خيراتلا

(a | ۸:) 



 رونما ا ۸۸  _۔() نیناں اواشرا

 9 ایم وھی روا ایپ ےک روضح

 ںایرھب ویب ىو ؟ے اجب ےتکس ےک مالسلاو تالا ہیلع مر کی -:(۹8) لاوس

 ؟ وہ فرش ےس مالا نوکن اوك تس سم نآروا؟ںیھت

 م۸ ای کے اعر يباح ا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 روا دز کر حما دہشلریسءادخر یش )ود فرصت سیم نشر ےھت اچ ا١ لیک ملی ہیلع لوا لص

 ہن مالا اپر ل۹ ہدالع ےک نإ ۔۔ وہ فرش ےس مالسإ ( ام لا یر سابع ترضخ انیس

 : ںیم ليذ رد مان ےک نی ےگ ال

 رت سیم رود یکے لومنأر ول اھت “فام دب” مان لص اكن ج ؛ بلاطوبا جاو (ا)
 یکم السلا ہیلع متي ناک ؟اياررفاواراوركم نا تہب ںیم تيرضن وا تیامعء قبرس یکم السلا ہیلع

 چکا بیع ےک وبرد فرم ےس تاور یکم السا پ آد وجواب ےک یش اوخروا تہ اچ تب

 ۔ے تباثےس تاياور

 تہبب سی یش یکم السلا ہیلع ءاھت یز لا بع: لت مان اکا ؛ بہاول (۴)
 توك رب اغصووکےک مالسلاو 3 لسا ہیلع رکا یم ےن سج ےس ضو یب رواہ رے آے گآ
 اکل سیم ین کپ آگ مد ےن مری روا یی کت فلات تتر وم ےک باطخ نايل وأ ےک مالعا
 (ّبتَو بَهَل یب دي تّ روس رم تمذ کس اہ عاق اب سش كاين آر کیر

 ۔یئوہ لزا

 _-ےت یم ںورادرسےڑب ےک می گجر ء باطما ربك ۴یچ ز(۳)

 _ بلطملار کن ب جالا ربع( 0)
 ۔ے کٹ راح مان کن ا ؛ بلطما ربعي موقم(۵)

 باطما بكن یرارض(٦)
 - باطماربك نب مث( ے)



 ا ٠س۱[ے لے _ے ے۹ س() نل اداغر

 ۔ے تاچ یاب “لت” بقل کہ: باطما بكن ی ہریخم (۸)

 اھت لٹونای بحصم مان کن ا ؛ بطر بع ن: قاردیغ (۹)
 کام (1) :ںیہ يب مان ےک نہ ےہ ۹دادعت یکں وتطول یکم السلا لع ری روا

 -یگورا(۹)ہیفص(۵)ہرب (۴)منگممأءاضب(۳)یمأ(٣)

 70+0 یکم السا ےہ روط یوگا عد فلا یش نص ترضحح ےس لي نا

 تاقتا یم ےراب ےک اش رداد رب ہیمروا۔ ںیہ دلاو یکہ علا یر ماعلا نی یز ترطح

 ےن نب ںیہ فال مناور یم ےراپ ےک کک اعروا كور ہلا ؟ لكل لا السا هورك حس

 ۔ایکس یکے ن لخنیرواءےایکر اش ںیم تایباحص لینا

 «بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس هلوسر دسأو هللا دسأ مهنمف

 «ىزعلا دبع همساو بهلوبأو ءفانم دبع همساو بلاط وبأو ءسابعلاو

 ءلجح هبقلو ةريغملاو «مثفو ءرارضو ءمّوقملاو ,ةبعكلا دبعو ءريبزلاو
 مهنم ملسي ملو «ماوعلا :مهضعب دازو .لفون :ليقو .بعصم همساو قاديغلاو

 .سابعلاو ةزمح الإ

 «ىورأو ءةّربو ,ةكتاعو ءماوعلا نب ريبزلا مأ ةيفصف :هتامعامأو

 ةكتاع مالسإ يف فلتخاو ءةیفص نهنم ملسأ ءءاضيبلا ميكح مأو ءةميمأو

 .ىورأ مالسإ مهضعب ححصو «ىورأو
 ألم ىتح هنم بقعو ءسابعلا :انس مهرغصأو «ثراحلا :همامعأ نسأو

 يفو «فلأ ةئام تس اوغلبف «نومأملا نمز يف اوصحأ :ليقو .ضرألا هدالوأ

 «بهل وبأو «ءثراحلاو ءرثكأو بلاطوبأ بقعأ كلذكو «ىفخي ال دعب كلذ

 دازر .اًدحاو [ًالجر] قاديغلا مهضعبو ءاًدحاو موقملاو ثراحلا مهضعب لعجو

 (عيزوتلاو رشنلل راتخملا ةسسؤم ۸ :ص ملسو هيلع هللا یلص هتامعو همامعأ يف لصف / لمكم داعملا



 رفت حييل تس () نال اداغر

 رذناو# :ةيآلا هذه تلزن امل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 جرح «نيصلخملا مهنم كطهرو [؟ ١ :ءارعشلا] (نيبرقالا كتريشع
 :اولاقف !هاحابص اي :فتهف ءافصلا دعص یتح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ينب اي !نالف ينب اي :لاقف «هيلإ اوعمتجاف .دمحم :اولاق ؟فتهي يذلا اذه نم

 :لاقف «هيلإ اوعمتجاف !بلطملا دبع ينب اي !فانم دبع ينب اي !نالف ينب اي !نالف

 :اولاق ؟يقدصم متنکأ لبجلا اذه حفسب جرخت اليخ نأ مكتربخأ ول مكتيأرأ

 لاق .ديدش باذع ىدي نيب مكل ريذن ينإف :لاق ءاّبنك کیلعانبرجام

 تبت :ةروسلا هذه تلزنف ءماق مث ؟اذهل الإ انتعمج امأ !كل ابت :بهلوبأ

 كتريشع رذناو9 :ٰیلاعت هلوق يف باب ناميإلا باتك «ملسم حیحص) 4 بو بل یبا كي

 ملی اھت او اف (ةيلودلا راكفألا تيب ۲۰۸ :مقر ۲٢٢ :ص نيبرقالا

 alv) | ۱۹۰ٰئافر یت و)

 ؟ لب ايات اس اکم السلا ی اعر مک
 ؟ لي اھتدوج وکر ایمی اس اک م السلا هيلعر تاك )1٠١(:- لاوس

 ییا ےک مو ی عطا ل سرك( -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 روا ءںیہ فوض ًارثسو و نايل ںیہ لوقت ع نوبات گے رس تایاور ضني قل سس ۓوہ

 هيف ترر طم انتيسروارش ام تر اتر یس نوما ما یم وري حا رسم سب ےل ام ےک سا

 انی اھ درک امی باس کم السلا ہیلع ٹیپ ےن ںوہ اکے تحارصل بي تایادر یک ام نمٹنا ىلع

 ےب ودك اج ید لین توک ایاور یلاوراکل ا کراس ںی كووج وم کت ایاور چک نل

 ؛ ےس لاكي ےنوہ نام ےنوہ ےک راس ےک پآرادماکت لیضفو تک م اسلا ہیلع یک
 سيل كن شے ازالے تالامکم ين ىلاعورروا ینامسج؛ لي یکپ آے للاخت لا
 رکن ایب کیپ ںوتاب رت روا حي فرماتے ملے ہیلع لیا یل رضحت ؟ ںی زہ ؛ یت لم



 یا حبس م 1 11س( ۱) نین اداشرا

 ( لینا ڈ ۸ هر ايدو وا ءإبرك ايدج یو اتوار )ےس اچ ان ليبي سئل تاب دن ےب روا ےس اچ

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ناوكذ نع يذمرتلا ميكحلا ج رخأ

 هلظ نأ هصئاصخ نم :عبس نبا لاق .رمق الو سمش يف لظ هل یری نكي مل

 فيرشلا هقلح يف صئاصخلاو تازجعملا ركذ / ىربكلا صئاصخ) . ضرألا ىلع عقي ال ناك

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۱٦/١ ملسو هيلع هللا یلص

 يف ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 هللا یلص هللا لوسر اهل لاقف لضف بنيز لبإ يفو ةيفصلا ريعب لتعاف هلرفس
 انأ :تلاقف ؟كلبإ نماریعب اهتيطعأو لف لتعا ةيفصل اريعب نإملسو هيلع

 ةجحلا اذ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهكرتف :لاق ةيدوهيلا كلت يطعأ

 يريرس تلوحو هنم تسئي ىتح :تلاق اهيتأي ال ةثالث وأ نيرهش مرحملاو
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لظب انأ اذإ راهنلا فصنب اًموي انأ امنیبف :تلاق

 قيقحت ۲٥۸٢ :مقر ٥۸٥/١۷ ءمیدق ٦/٦٦۲و ١7/5 لبنح نب دمحأ مامإل دنسملا) .لبقم

 (ةرهاقلا ثيدحلا راد ءركاش دمحأ

 جح ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ييح تنب ةيفص نع

 لوألا عيبر رهش ناك املف ...... لجر لزن «قيرطلا ضعب يف ناك املف «هئاسنب
 یلص يبنلا ىلع لخدي امو ءلجر ُّلِظَل اذه نإ :تلاقف هلظ تأرف اهيلع لخد

 مامإل دنسملا) .خلا ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لخدف ؟اذه نمف ءملسو هيلع هللا

 ةيمس هيف :لاقو ۳۲٣٣/٣ يمثيهلل دئاوزلا عمجم «ةلاسرلا ۲٦۸٦٦ :مقر 475/4 4 لبنح نب دمحأ

 7 | اختر ثلاو ظتف (تاقث هلاجر ةيقبو دحأ اهفعضي ملو هريغو دؤادوبأ اهل يور

 I/F) | ۱۹۰یئافر یف )

 ؟ے ياك یم ناش کپ آ انکم شکم لو ہیلع لا یک رکی نایک -:(۱۰۱) لاوس



 رتا ا( )ساشا

 یم رکا یب روطےک تقیقتر انا -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 بآل كاي آر تدوخ كل ویک؛ ےہ سی اب کی اسك یب دبس یئوکا کم یوو ہیلع
 ٦[ :یحضلاز #ئ واف امی ک ذِجَي ملا :ایگا امر اٹ یے ایگ کم مول

 روا یت ن رت للك دوجو اب ےک ےنوہ م کمک لع ثلا لص ترض آکے ےرسود

 لمبو لت کی یکے وہ نقترب لوسر ےک پآدوخ اجيب انوہ فصتم ےس تالامکیئونتم

 روا تيب تو( یک اے اتو میپ وج کے ہ اناج اھ دب ہپروطماع ٹایندرکں ویک: ےہ
 اھکی دب ےن ايند ناي اني غل یک تل مک جيد بو مو و روا ء ںیہ یف آت ليو اكر ںیم شوب
 رواسب اديب مہا چ رکا مليا لا لصق سرح نین تان لام ورک
 ٰلاترللادوجواپ ےک س نا يك أ ترس ىيباس اكن اجاداد روا هدجحام ہدملاد سیم یب نیک

 ماع یکس کا زاوٹےس تالامکی ئالغاروا ییا روا یئامرفت یہ ترادناش یا کپ آے
 ںیم نم تتركي آبل تا مروت اذ کپ آکا یک س قكاج کس ٹری لوك
 -ه لوم لول

 ٦[ :ىحضلا] «ىوآق اَمْيَو کڈجَي ملا :ٰیلاعت هللا لاق

 هيلع دلو نأ دعب :لیقو «همأ نطب يف لمح وهو يفوت هابأ نأ كلذو
 يف ناك مث ءنينس تس رمعلا نم هلو ءبهو تدب ةنمآ :همأ تيفوت مث مالسلا

 همع هلفكف «نينس نامث رمعلا نم هلو «يفوت نأ ىلإ بلطملا دبع ہدج ةلافك

 ىذأ هنع فكيو «هرقويو هردق نم عفريو هرصنيو هطوحي لزي مل مث ءبلاطوبأ

 | لمكم ريثك نبا ريسفت) .هرمع نم ةنس نيعبرأ سأر ىلع هللا هثعتبا نأ دعب هموق
 (ضاير مالسلا راد ١ 4 47 :ص ىحضلا ةروس ريسفت

 زق رم اخ ز8 را انجي كدي و نتاع لوف
 يف اًدحاو کدجی ملأ :ةيآلا زاجمف ءلثم اهل نكي مل اذإ «ةميتي ة-رد برعلا



 ہت ے ا  ()ںالداشا

E UE ERS 

 (توريب رکفلا راد ۸/۱۹ نورشعلا ءزجلا / نآرقلا ماكحأل عماجلا)

 :ىلوألا ةلأسملا :لئاسم هيف 4ٰیواف اَمْيِیَی کُدجُی ملا :ىلاعت هلوق

 :لوسرلا لاقف باَمْيِيَی کُدِجَي ملأ :لوقي ئلاعت هنأ وه مدقت امب هلاصتا نأ

 ؟ةعاسلا مأ مركأ تقولا كلذ يف كتاعاط تناكأ رظنا :لوقيف !بر اي ئلب

 ام اًفيعض اًيبص تنك نيح :هّللا لوقيف ءةعاسلا لب :لاقي نأ نم دب الف

 شرعلا تافرش ىلع اًقرشم ترص ثيح ٰیلإ کانیقرو کانیّبر لب کانکر ت

 کر جهن ةلاحلا هذه دعب انأ نظتأ ,کالفألا انقلخ امل کالول :کل انلقو

 ركفلا راد ۲۱/۱۹-۲٠٠١ نوثالثلاو يداحلا ءزجلا / يزارلا مامإلل ريبكلا ريسفدلا) .ككرتنو

 ملك ی اھت او تف (توريب

 aI) / ۳۴:یئ اجر یت د)

 ؟ى كل يميل عا قا لا ب آے تانج
 زامن ےن تانج كت ےک ملے يلعشا یک آکے لي ٹی دع -:(۱۰۴) لاوس

 جت اسكس مست ےن ٹا ام ےھت سیم عت یف انا تانج ہو کے ےہ لاوس لم ب
 یک رو لک ٦7٦٦ امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔یھڑپ زانی ےک پآےن لوہا اوم: عید رزب لع دعبو/مالسلا ہیلع رہتے
 يف سرحت ايندلا ءامس نكت مل :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 دعاقم اهنم نودعقي اوناكو «ملسو هيلع هللا یلص دمحمو ٰیسیع نيب ة- ۃفلا

 تسرح ملسو هيلع هللا یلص اًدمحم - لجو زع - هللا ثعب املف ءعمسلل

 ٌئِرْدَن ال# :اولاقف ءىكلذ اوركنأف «نيطايشلا تمجرو ءاًديدش اًسرح ءامسلا

 كاَدْشَر مهبر مهب دارا ما ضالا ىف ْنَمب برا رشأ



 تل ۱ ےسےسًسےحےلش'سەۂًٗۂٹصۂٗحم() نیلا اداشر

 :لاقف ءنجلا هيلإ تعمتجاف ثدح ضرألا يف ثدح دقل :سیلبإ لاقف

 لوأ ناكو ءامسلا يف ثدح يذلا ربخلا اذه ام ينوربخأف ضرألا يفاوقرفت

 ةناهت ىلإ مهنعبف مهتداسو نجلا فارشأ مهو نبت لها يف بكرسي كعب

 ملسو هيلع هللا یلص هللا يبن اودجوف ةلخن يداو يداولا اوغلب ىتح اوعفدناف

 اوتصنأ :اولاق ءںآر ملا ولتي هوعمس املف ءاوعمتساف ةلخن نطبب ةادغلا ةالص يلصي

 ارقي وهو ءهیلإ اوعمتسا مهنأ ملع ملسو هيلع هللا ىلص هّللا يبن نكي ملو
 «نيرذنم مهموق ىلإ اولو ةالصلا نم غرف املف :لوقي يضق املف «نآرقلا

 خلا اًقح هيلع ناهكلا لوق جرخي ناك يذلا هحجولا نايب باب / ةوبنلا لئالد) .نینمؤم :لوقي

 ملك یکاھت للاو اف (توريب ةيملعلا بتکلا راد ٢٦۲-۲٣٢

 aI) / م9: لاش و(

 تد ایس تر لاي تلج اط اف ترضحروا نین ارح

 ہیلعربقتوکم ہیرا یس نم ت رطح ار یس وا نت زان ریس )۱۰١(:- لاوس

 ترشح یواز بحاص یٹپا حر ایا ۔ے ایام رفرادرس اکت نج نااناوج ون ےن مالسلاو ج ولصا

 ىئالسإ کے ری انہک اک اس ےہ ايدرارقراورس یک ل تروع قم انتو ی تح ثلا یش طاف ہ ریس

 روا ءںإ ليد ماجما تامدخ ميش اكذب ےن لوب ںیہ ہا تس تبب كسا شیٹ راج

 ناخ حرط یا طر فت ت رطح یک نب بعصم ترضح ںیم نج ںیہ کی لاينابرق

 لاس نر ںیہ ےس اسے رام ںایناب رق لام ےب یکن ج اہتع دا یش یک کا چہ ترحل
 ہریسروا اہک نیا قصر نین ارح ںیم ےل تم ےک لولاو ےنید یف ابرق نلا ہک جركل اوس

 ؟ےاوہ لک م لويكم اتمی وأ طاف

 تركع ضرع ںیم لس لإ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 هر هم افك ينم ةعضب ةمطاف” ہک( ا رف اشرا ےن مالسلاريلعربم رون قلت سط ان



 رتا سس ا٭٣ )(  نك ادار

 ےک رقه تاب ب ے فرط کی اخترنا روا ںیہ رج تروا ربو چکا وک ےس اڑکلاکن رپ

 0722 ؛ے لاو كح ہجر ذ كسل اف ہری ہو 1 2 یکم السلا وت ولصلا ہیلع

 / لک ما تب رر وا يقر ترظن بز ترطب لاي دا زج اصر اج لكم السلا يلع قی رکا

 سيك آل سأل وبدا زاص نر کلا لوا ےس ںیم نا نب رہیا یش تطاق ترفحتر وا
 ترضخ انیس نس ت رض انیس ںیم ںی دالوا اپ یک اف هريس ترضح نکی یئاپ لج
 ےہ )م کما تر حر وا بنين ترض لایدا ز مج اصودرواء مٹ فلا یر نت رح نیس نت
 راك ذاب الغا ہر تر ضح انیس نوم ار مآ فاعف لغ ںیم دعب ے نج ںیہ یو موشک ما

 ےۓ اوچ ے اچ وہ اق تشر اکی داماد ے مالسلا ميلر کے ءاشنن اک اكن ےک ناروا ءایامرف

 ںیم تم ایت کیا رفد اشرا ےن مالسلا يلع رجس تاب كت لیضف ی وب تہب ےس راپتقا
 ا کک نا( ےک ر یا رو ی یو 77

 كرون آج جب لک یکم السلا ہیلع بب املا یر نیم ت رح نديرو نت رح
 اک رد لان اوكمالسلا هيلع اندر یس ترے انب کا ۔ےہ یئوہ لي جب چپ ے اید

 روا ء لوب شوخ ںیم ےس سا ے وخط اف ےس تاج سین نکے د

 ےک ام ترم نما مماروا "جس ییراوگان یھب ےس سا ےہ ىراوك نول اف ےس تاب ل
 يآ نب ینہ اشم ےک م السلا یلع قم لكلاب لاس لاي یگ اف: دسترس یہ ىلا, رفيقي دص
 رم دای كت یخ زج یکم السلا یلع و داوہہ لمصاح بصنم وج کی راد رس كل وارو تج لبا مانقول

 یہ یولس ا« ہد رکا طع یکی اترا یکے یدوج ےہ تليضف یکایک رہ اظدوا۔ےہ

 ر ناب رق روا تنجرا اک ا ںیہ ےت وہ لئاضف قيد” كل ویک؛ کے اج ایک ں كل ایت تلیضف

 دهس الم اتمی وطاف تر طح ےک سا ے اتوہرب مرکو لن وا اطع یک لیلا لب اتوہ لاب

 هرس ترضحح م اهدا یر نیست رض انرييسروا نس تر اندیسرب ےل ر ط یا
 لال ضاف تالغا روا تافص کا یک پ آر وا ء ںیہ ء زج کم العلا ہیلع یب ےس ےٹنساو ےک اف



 رات  ےسسل. حس (ا) نیا لاداشرا

 گلا یکن اري ںیہ ے وہ لش فط یکں ولوھچپ لاکا روا رادوبمشوش ےک توبشہداوفامن لوفد

 ہل اقم اک ا ےس ںوگولر کیو ہے ےب ىدتوادخ ساطع یر اد باک ا ےہ تلیضف فط ےس

 ۔اگ اج ایکس ین
 ترک ا ری ےن ماسلا يطري لانج ہکے جہ اچ فسد اي وكتاب ہم لابي نی

 ےس اینو نامبا لئا وج رك < ےہ بلطم ار اكل ) ںیہ رادرس ےک تنج ناناوج و نین

 روا نس ت رض انیس یرادرس یکن ا ںیم تن ےگ لن اب تافو یم تلاح یکے نو ناوج
 کیا ےن مالسلا ہیلع ہت فرط ی رموو ںیہ و ےگ لي اف اهلا یت نیت ترضع انس
 لٹا اکا یر ر ت ترخان پسر وا رکبو لا تر طح انیس” کا امرفداشرا قبب لٹ ثیدع

 ہکےرہاظروا (ةدجلا لهأ لوهك ادسیس) -“ لو ادرس ےک لوگو اےک ر یتوا ےک تنج
 رثيتدا ل ايند نامیا لئاوج ککے اچ ايلدارم یز الا پا :اکوم لت اکر ڑیمدا لوك یم تنج
 یر گویا ترقح اندست ن“ ت ارح یرادرس یکن ا ءےگ ںی اج شی تنج كرا کر ت
 نايا لاک ےک نا لمصر دوج ے مم انتم نت عا اكن خس تار ضعت نب ء وہ لص حوك ڈا

 ای لاكش یئوکب ا ئل لا ایا رف اطع ےن یٹاھتدللا توبن نابذب هي داينب یک افود قرصروا
 ۔ رش یب شرات

 ےرامج بسود اھت ارح کد إي تیبب للاب لو یر شار ناخن ت ارح ل اعرب
 نا ںی روا ںیہ لوم لتي رك کم ا رت او ترقحےن اسك نا ںیہ مارتا لئاق ےل
 ۔ ےس اچ انركلماعم اك ا تا تاک بس

 ےک ںوگولوکں ویچ ناکہ بس ےہ رتب ںیہ لالا لمن اب یک رطط سج ےن لارا
 اک ا ںیہ کد سیم ےراب ےک سن ےن مالعلا ہیلع ہیچ لتر اشي ھی وج کب ؛ اج ایاھٹ امن ےئم اس

 یشن تیبب لئا تاس ےک لودنب كيت نيس ارشح اک بس مج ىلا تتر تبا ء ۓاج اھکر نیل ےس لو

 مانتا حررط ى رو اكن ارا ء ۓام رفت اس ےک دشلا ايوا اس ےک مار کرب اس جت اس ےک م لا



 رتا ا( شر

 ۔ےئام رفاطع قون كفك

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةمرخم نب روسملا نع

 لئاضف باتك «يراخبلا حيحص) . ينضغبأ اهضغبأ نمف ...... ينم ةعضب ةمطاف :لاق

 (۳۷۱ ٤ :مقر ملسو ةيلغ هللا یلص هللا لوسر ةبارق بقانم باب / ملسو هيلع هللا یلص يبنلا باحصأ

 هللا یلص هللا لوسر تانب اًعيمج نک موثلك مأو ةيقرو بنیزو ةمطافو

 ۳۰٣( :ص ربکألا هقفلار .نهنع هللا يضرو ملسو هيلع

 اًنمس هبشأ اًدحأ تیأر ام :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 ةمطاف نم اهدوعقو اهمايق يفو ءملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب اًیدھو ءالدو

 دت ا برا بس ہا حو غ وللا يللا لوسر تنب

 (۳۸۷۲ :مقر اهنع هللا يضر ةمطاف لضف يف ءاج ام باب / ملسو هيلع هللا یلص

 اًريغص نسحم بهذف انسحمو انیسحو اتسح يلعل ةمطاف تدلوف

 ۱٦١۷١( ةوبنلا لئالد» . بنیزو موثلک مأ هل تدلوو

 نيسحلاو نسحلا :ةسمخ دالوألا نم تقرز اهنع هللا يضر ةمطاف

 نيسحلاو نسحلا امأو ءاطقس جردف نسحم امأف «بنيزو موثلک مأو نسحمو
 نع هللا يضر باطخلا نب رمع اھجوزتف موثلك مأ امأو ءبیطلا ريثكلا ابقعأف

 بلاط يبأ نب رفعج نب نوع اهمع نبا هدعب اهجوزتو ةيقرو اًديز هل تدلوو
 هوخأ ہدعب اهجوزت مث ءاهعم تامف ءدمحم هوخأ هدعب اهجوزت مث اهعم تامف

 يلع تدلوف اًئيش ةثالثلا نم دحألا دلت ملو ہدنع تتامف ءرفعج نب هللا دبع

 تج ناؤلاخ:لاوك ۳۱۱۱ ئواتفلل يواحلا) .موثلك مأو اًدمحمو اًسابعو ربکألا انوعو

 عم ام مالسالا تع اش راد! نك ے اینکر ثلا ونس تمم اف دس

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع



 تل  :>چ>۰٠ح.ےسےسےسل)ےخے سس ا) نیلم لاداش

 باوبأ ءيذمرتلا ننس) .ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا :ےلسو هيلع
 (۳۷۲۸ :مقر :باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع بقانملا

 ةيشاح) .ةنجلا لخدو اباش تام نم لك اديس امهنأ دارملا لب :ليقو

 )1۸ :مقر نع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لضف / ةمدقملا ءةحام نبا ىلع يدنسلا

 يبأل ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 نييبنلا الإ نيرخألاو نيلوألا نم ةنجلا لهأ لوهك اديس ناذه :رمعو ركب

 ٤ ۳٦٣( :مقر :باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع بقانملا باوبأ «يذمرتلا ننس) .نيلسرملاو

 لهك ةنجلا يف سيلف الإو ايندلا يف هيلع اوناك ام ربتعا :يبيطلا لاق

 ًالهك تام نم اديس امه ىنعملاف :لبق 4ُمُمَلاَوْمَآ ىماَتَيْلا اوتاو :یلاعت هلوقك

 (۹۰ :مقر هنع هللا يضر ركب يبأ لضق / ةمدقملا ہةحام نبا ىلع يدنسلا ةيشاح) .نيملسملا نم

 ةنجلا لهأ نم مه نم بابش اديس نآلا امهداري نأ نكميو :يبيطلا لاق

 بقانم باب / بقانملا باوبأ ءيذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت) .نامزلا اذه نابش نم

 ملك ی اھت زاد تف (۳۷۲۸ :مقر نيسحلاو نسحلا

 :a | rL) یر )
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 لاس ےک ا ہک سس سےسے_ے() ااا

 لئاسم ےک یکای اندو یک

 توباك وہ فاعمل تس 8 “رور زغب

 ؟ صح دانت في ادص لوك ےن و ف اعم ےک تاہم ر ورقي -:(۳١)لاوس

 سل" 9 ن یب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 داتا ےنپا ےن مارکءاہقف دلا ؛ےہ تھکن ہو ےس اج لكي ثيد عوج دوا ےہ لأ
 ےس یگ ے رح صا رد وج مترو رتب کے ایام رف کر اج مكتب رك كر ےن سوک وصنف اتے

 تس ىدابتجا کیم ہے ںی اعم ہدایز ےس سا ے فاعم تساجض یتا ء یکے یف ایمرد
 روا مک تسان ےہ تب نل وو یک کر نکے سائے ی دع رم تاک ا ءےہ

 ب ںیہ ب س انم انھکرے وچ سأدوج واب ےک تر دپ ےن وتوو ا

 سجن يف اًطاريق نورشع لاقثم وهو مهردلا ردق نع عراشلا افعو

 قيقر يف ديلا عباصأ لصافم لخاد وهو فكلا رعقم ضرعو ءزرج هل فينك

 (ایرکز ٥۲۲۱ يماش) .يمدآ ةرذعك ةظلغم نم
 «صيرخدلاو مكلاو ليذلاك ةساجنلا هتباصأ فرط عبر :يماشلا لاقو

 ءاندب ناك نإ لجرلاو ديلاك ءباصملا وضعلا عبرو ءاّيوث باصملا ناك نإ

 هيلعو :قئاقحلا يفو .جارسلاو ىبتجملاو طيحملاو ةفحتلا يفهححصو

 (ایرکز 015/١ يماش) .ئوتفلا

 نأ برقألاو :هدعب لاق هنكل ءعیبانیلا نع ةيلحلا يف اضيأ هلقن دقو



 لامك كا کب ا( شر

 هكر تف ہلسغ ىلع ةردقلاو هب ملعلا عم بحتسم هنود امو مهردلا لسغ

 امك ةهارك دشأ هكرتف «هنود امم دكأ هلغ مهردلا معن «ئلوألا فالخ ٍلئنيح

 نأ هركي :طيحملا يفف .بهذملا بتك ريهاشم نم باتك ام ريغ نم دافتسي

 .هيف سانلا فالتخال ؛هب اًملاع ةساجنلا نم هنود وأ مھرد ردق هعمو يلصي

 مل یکاھت للاو اف (یجارک ۳۱۷/۱ ةالصلا باتك / يماش)

 aI) / (۹:ٰئافضر ئد)

 مك ىلإب ےناو ےک ر عب ےک ےن وجد تر م نی
 ای ے كاي هداك لاي ج بنام وھی ع ٣١ کک ایان -:(۱۰۵) لاوس

 ۔ییزاولےس باج ؟کا ان

 الاو ےک ر عب ےک نو تر م نی -:دعب امأ ايلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے كيل
 اذإ سجنلا بوثلا :هّللا همحر ثيللا يبأ هيقفلا مامإلا خيشلا ٰیواتف يفو

 نإ رظني :لاق اًئيش باصأف ٌةرطق هنم رطاقت مث ٍةرم لك يف رصعو اًنالث لسغ

 «ءاملا هنم لسی مل رصع ول لاحب راص ىتح هيف غلاب اًرصع ةثلاثلا ةرملا يف رصع

 امو ءسجن ديلاو سجن بوثلاف ءلاس رصع ول لاحب بونلا ناكو ةثلاغلا

 زرحتلاو «ءام :يناثلاو ءنكمم ريغ اهنع زرحتلاو ءةلب لوألا نأل ؛سجن رطاقت

 ملك ىلاعتدشلاو تف (ىجارك نآرقلا ةرادإ ۳۷۹/۱ ةراهطلا باتك / يناهربلا طيحملا) .نکمم هنع

Jor)مس:  / (AVI 

 متل ويك وہ لع د ےک یل وج

 لون کایہ دور سی اج دے پک ک ایان گا ںاہی ےک لو )۱۹١(:- لاوس



 لاس اکا اکا سس ا سس )١( ناش

 و

 لٹ یر اج ءامای سیایرد وتوو ورکا -:دعب امآ ایلصمو اذماح باوجلا

 ےدرا رک اپ ےڑپکہ دن ےہ ںیہ اظ رٹ لوكا كت سانپ ےڑٹپپر وا ےہ جوت ےک
 ل 2 5 72 ےس 7”

 ( ی گزری دہ ۴۷٣ ق تانک ليما ذا عاري وو یوا )تس ںی ترورضیکے رک وے ںیم 5

 کرادتم فرغلاو الزان ءاملا ول مامحلا ضوح يراجلاب اوقحلأو

 نم يضوتلا زوجي ءرخآ نم ج رخيو بناج نم ءاملا هلخدي ريغص ضوحك
 ۳۳۷/۱-۳۳۸ هايملا باب / ةراهطلا باتك ءراتخملا ردلا) .ىتفي هب اًقلطم بناوجلا لك

 (یجارک ۱۹۰۱ ءايركز

 وأ راح ءام ىلإ هتلازإب فلكي الف «مزال حيرو نولک رئأ ءاقب رضی ال

 هلسغ ىلوألاو ءانالث هلسغب سجنب بضخ وأ غبص ام رهطي لب ؛هوحنو نوباص
 (ىجارك ۳۲۹/۱ ءايركز ٥۳۷/۱ ساجنألا باب / ةراهطلا باتک «راتخملا ردلار .ءاملا وفصی نأ ىلإ

 ًةرطق هنم رطاقت مث ةرم لك يف رصعو اًنالث لسغ اذإ سجنلا بوفلا

 راص ىتح «هيف غلاب اًرصع ةثلاثلا ةرملا يف رصع نإ رظني :لاق ءاًئيش باصأف

 ءرهاط رطاقت امو «ةرهاط ديلاو رهاط بوثلاف ءاملا هنم لسی مل رصع ول لاحب
 بوثلاف ءلاس رصع ول لاحب بوثلا ناكو ةثلاثلا ةرملاب رصعلا يف غلابي مل نإو

 ملك لات لو تف (۳۷۹۱۱ يناهربلا طيحملا) .سجن رطاقت امو سجن ديلاو سجن

 (ھ۳۲۷۹/۷٣۱ / ۱۴ئاخجر ین د)

 الصد لكل ويك نیم کیشاو کن و آ

 ايد لاا ريك یم ند کے یر آن یش تشاو کی ٹآل کن آ -:(۱٭ےڑ لاوس
 بس ےہ لاح سأ دوخ لذي تأ یددوف ےہ قي فرصت دوف نشریات اج
 ؟ یک کوم ک ہووے اج اید لا ڈا رٹیکک ا ان لوك گا سیم سا وے لكى دوخ نیش ماك



 لاس کک کا -ِٗٗے_ےل'.+س س.ےے_.ےسہک) نیٹ اداشرا
 EE ا قر -: دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 صح ےس نشش لإ وج ےس تساجخ:لاز) ووصل صا کے ل سا: یگۓ اجوہ لصاح یک
 ب اتا

 اهلحم ملع ًالوكأم وأ أ ءانإ ولو اهلحم نع ةيقيقح ةساجن عفد زوجيو

 ساجنألا باب / ةراهطلا باتك «يماشلا عم راتخملا ردلا) .ىتفي هب المعتسم ولو ءامب الوأ

 (ىجارك ۳۰۹۱۱ ءايركز ۱

 الب اهلحم ةراهط لساغ نظ ةبلغب ةيئرم ريغ يأ اهريغ لحم رهطيو
 هرهاظو .ةينملا يف اذك ىتفي هب :ددع الب هلوق (راتخملا ردلا) .ىتفيهب ءددع

 ريدقتلا نأ نايبلا ةياغ يفو ...... هأزجأ ةرمب اهلاوز هنظ ىلع بلغ ول هنأ

 اًسوسوم ناك نإو اًسوسوم نكي مل نإ لوألا رهاظلاو ...... ةياورلا رهاظ ثالثلاب
 يفاكلا يف ام فالخ وهو :لوقأ 7 نسح قيفوت وهو :رهنلا يف لاق .ينافلاف

 بهذملا نأ اذهب ملعف :لاقف ةينملا حرش يف ىشم هيلعو دحاو لوق اهنأ

 ءةسوسولل اًعطقو بلاغلا يف هب اهلوصحل ثالٹلاب ةردقم اهنأو نظلا ةبلغ رابتعا
 هتقيقح ىلع عالطالا يف يذلا ببسملا ماقم رهاظلا ببسلا ةماقإ نم هنأو

 هيلع رصتقاو ءاهريغو ةيادهلا مالك ىضتقم وهو .ةقشملا ماقم رفسلاك رسع
 «راتحملا در) .ملعأ هّللاو «ثالثلاب اوحرص ثيح نوتملا رهاظ وهو دادمإلا يف

 ملك ىلاقتدشلاد اف (ىجارك ۳۳۱۱۱ ءايركز ه 4١/١ ساحنألا باب / ةراهطلا باتك

 (ھ۱۳۲۷۹۸ / *:لامجر قو )

 انار ايتتساوك ویب ںی نی او
 ؟ے ایک الصو یر ٹکر وا نارك يننساو ل وكب ںیم نہج ںشاو -:(۱۰۸)لاوس

 ےات اجایکوضو سیب نست یاو سب -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لاس ےک ایا ا ایک ےس ل سس )١( نگ اواشر)

 ےن ملی ہیلع یکسر کیک ےل نشا ؛ےس ورکا ترک کاپ انوکس اے اج یک لکا یک روا

 4 انار کر یخ و این اوکں وجب ںیم نکی اا پا: ے ایامرف ےس نس كباشي لينا ست

 یک وضو لب سنی اج لانب لج كلا اي نیم کیلا ے ےک ءاجتتسا ےک نآرگا ہلا ؛اگوہ ہن

 ۔ے لارج لوك وبات ا

 الجر تيقل :لاق - نمحرلا دبع نبا وهو - يرهمجلا ديمح نع
 هللا لوسر ىهن :لاق «ةريرهوبأ هبحص امك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا بحص

 يأ ننس) .هلستغم يف لوبي وأ موي لك اندحأ طشتمی نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 (۲۸ :مقر محتسملا يف لوبلا يف باب / ةراهطلا باتك ءدؤاد

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر لفغم نب هللا دبع نع

 ناف «هيف أضوتي مث :دمحأ لاق ءهیف لسنغی مث همحتسم يف مكدحأ نلوبيال

 (۲۷ :مقر محتسملا يف لوبلا يف باب / ةراهطلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هنم ساوسولا ةماع

 أشدي ساوسولا نإف «بلص الو نيلب لستغملا ديقي ال نأ ىلوألا :تلق

 يلودلا راكفألا تيب ۲۷ :ص دوبعملا نوع) .اقلطم لستغملا يف لوبلا زوجيالف ءاًعيمج امهنم

 ال :ثيدحل هيف لستغي وأ وه ًاضوتي عضوم يف لوبي نأ هركياذكو
 / ةراهطلا باتك ءراتحملا درر .هنم ساوسولا ةماع ناف ؛همحتسم يف مكدحأ نلوبي

 ملی اھت رشاد تف (ایرکز ٥٥۸/۱ ساجنألا باب

 aT) | ۱۸:ٌئاضر یت )

 انلدب ريك كس باپ ےک كس و
 اے دب يكس باثيب ےک ےب سو نا لام لکا -:(۱۰۹) لاوس

 ؟ کے اج ٹاوٹومضو اکں ایک

 ے ےل دب كك ےب لثك -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 لاس کب کے 0(۳ نیا ءلاداشرا
 یا تأ وف اج کل كاي ان یب ھا ےک لام نارود سا را تدب اگ وٹ سئوضو اک ا

 - كون قرورض نوت ے حر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يتأ :تلاق اهنع ٰیلاعت هللا يضر ةشئاع نع

 / ةراهطلا باتك «ملسم حيحص) .هيلع هبصف عامہ اعدف هرجح يف لابف عضري يبصب

 (؟85 :مقر ۱۳۹۱۱ عيضرلا لفطلا لوب مكح

 هايإ هعبتت ءذخأن اذلهبو :ئلاعت هللا همحر دمحم لاق :مهلملا حف يفو

 245/١ مهلملا حتف) .ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ لوق وهو «هيقنت ىتحًالسغ

 (۱۳۹۰۱۱ ملسم ىلع ىوونلا حرش يف اذكطو

 طرتشيو .طیحملا يف اذك ءتارم ثالث اهلسغي ةيئرم ريغ تناك نإو

 .تارم ثالث لسغلاب رهطي رصعني ال امو ...... رصعني اميف ةرم لك يف رصعلا
 (ايركز 4١/١ اهماكحأو ةياغلا يف عباسلا بابلا / ةراهطلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 .هلسغ نم دب الف لكأي مل يأ معطي مل ريغص نم ولو لوكأم ريغ لوبو
 ملی اھت او اف (ايركز 071/١ ساحنألا باب / راتحملا در عم راتخملا ردلا)

 (ھ ٣۱ء ۹۷۳۳ / ما: لامر و)
7 : 

 ؟ايليل ىلإ ےنردنب ے یگ کر چ
 ؟ے ایک ةيلازلإ نرش ا ::(1+)اوس
 ہو ےس ہجو یک لا ڈ تم ےک ر دب -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یکے کک اپ دوا ۔ےہ ترورض یکے سكك اپ تسأ با ےہ ایگ كيان ىلإ کک نیٹ
 مات كني تاست ےک ےن الچ روس روا اجيد الج وم سی سکے نکو ہہی لک ناس آ

 اناج الكف بسكن روا جسد آس یم کنیٹ ہہ رات ىلإ ےس ا « لب اج یو لوحكل ایٹ
 لي ی اروا ںایٹوٹ بس یکے روا کنین ےہ رھ قلع اج ایالچ ےس حر طط لا کدی ہر
 ۔اگ تاج اید ےدرا رقت کاب بس ىف يالا كب



 لاس ےک اکا ا دال سم )١( نيا اواشر)

 اهمحل نم اهباعل دلوتل درقلاو - هلوق ىلإ - سجن روس :يناثلا مسقلاو

 (یجارک هناخ بتك ىميدق ۱۸ :ص رؤسلا ماكحأ نایب يف لصف / يواطحطلا ةيشاح) . سجن وهو

 ةساجنو ةراهط همكح ءاملا ذخأ ءاملا ىلإ عقاولا باعل لصو نإو

 اضيأ همكح ءءاملا ذخأيف هباعلك ءيش لك قرعو (حالفلا يقارم) ةهاركو
 رؤسلا ماكحأ نايب يف لصف / يواطحطلا ةيشاح) .ىقتنملا ردلا يف اذك ءبهذملا ىلع

 (ىجارك هناخ بتك ىميدق ۲۳ :ص

 ةراهطلا باتك /راتخملاردلا) . سجن مئاهب عبسو بلكو ريزنخ رؤسو

 (ايركز ۱

 جورخلاو بناج نم لوخدلا درجمب رهطي :يناودنهلا رفعجوبأ لاق

 ردصلا راتخا يناودنهلا لوق نأ وهو هيف ناك ام لثم ج رخي مل نإو ءبناج نم

 ريغتي مل ام سجني ال يراجلاو ءاًيراج ريصي ٍلئنيح هنأل ؛نيدلا ماسح ديهشلا
 باتك / رحبلا يف اذك ءروهال ٠١١ :ص ضايحلا ماكحأ يف لصف / ريبك يبلح) .ةساجنلاب

 هايملا باب / ةراهطلا باتك ءراتحملا در «دنبويد ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد 47/١ ١ ةراهطلا

 مل“ ىلاقتشلا تف (ايركز ۱

 AVI) / ٭:ٰئاضجر یب وذ

 0و ےس ٠

 یئکرمر کر گی کب ںیم شو
 ےن مروا یئگر مر کر كلب ںیم لتس شو کیا یم تیعکےرامہ -:(۱۱۱) لاوس

 ایک اك كك اپ وکی ٹاپ ےک ضح لأ نايك ايل لاک ے ا رعب ےک نر ۳-۵ ابی رقتےک

 ؟ںیناپ اگے ذب قرف ےس یا دای زای وہ کی ؟ے قير ط
 ہد ىلاي اک حرا ل ب تروصل وتسم -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 کن وج نئ ےک دحر راس ی حت ناز یگ سأ ای( كن حرم انه هدرد



 لاس ےک کا کب سےٗےٗٔٗچس ح٤ حش,ثس 0 نیٹ اد اش
 ردود ںیم سا یے اٹوھچ ورک ناک ۰ے رک ام ہی ہکں ویک: اگے اہ اید لترا رك ا
 كاي ےک سا روا گے تاج ایددارق كيان ےس جو کے اجر مكس یہ ہد ذت ےہ ناپ ےک و

 :ںیہ ليلك و یک رک

 -ۓئاجایکک ایہ دعاق اب ےأ ےک رکی اخ لكاب ناپ ک تو کے ہہ وت لٹک یا (۱)
 0 ےس روم رپ شح ی احب ےک ےیل اکڑوکی ہور مکے ےہ لك نا اس آی بر سودروا(۴)

 ےک راج ءام ینا ادب ولك كثب ےس رب و همك اجار ینا اتنا شي اروا ۓاج ایدالچ

 (سو ۳ یتش تانک ) کے اج وہ کاب بس تی حر کوہ سیم ےس رد

 ةساجنلا عوقوب سجنتی ال ءريبك وهف رشع يف اًرشع ضوحلا ناک اذإ

 (روهال ۹۸ ضايحلا ماكحأ يف لصف /ريبك يبلح) .رثأ اهل ري مل اذإ ......

 هعيمج سجنتي ال يراجلا ةلزنمب وهف اًريثك ناك اذإ دكارلا ءاملا

 اذه ىلعو ءہحیر وأ همعط وأ هنول ريغتي نأ الإ هنم فرط يف ةساجنلا عوقوب
 a .طيحملا يف اذک هللا مهمحر خئاشملا ةماع ذخأ هبو ءءاملعلا قفتا

 ريغ نم ريغتلاب الإ سجنتي ال يراجلاك ميظعلا ريدغلا نأ فسوي يبأ نعو
 ءاملا ناك اذإ هنأ ليلقلاو ريثكلا نيب لصافلاو .ريدقلا حتف يف ذكه ءلصف

 ىلإ لمعتسملا ءزجلا نم ةساجنلا لصت نأب ضعب ىلإ هضعب صلخي ثيحب
 ناك نإ يناجزوجلا ناميلس وبأ لاق .ريثكف الإو ليلق وهف رخآلا بناجلا
 هللا مهمحر خياشملا ةماع ذخأ هبو ,صلخی الامم وهف رشع يف اًرشع

 (ايركز ١ نالصف هيفو هايملا يف ثلاثلا بابلا / ةراهطلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 ال رحبلا ةلزنمب وهف اًريبك ناك نإ ضوح يف تعقو اذإ ةساجنلا

 ريبكلا ضوحلا :ئواتفلا يفو ...... هحير وأ هنول وأ همعط ريغتي نأ الإ «سجنتي
 (ةیدیشر 5/١ تاراهطلا باتك / ىواتفلا ۃصالع) .عرذأ ةرشع يف عرذأ ةرشعب ردقم

 :رفعج وبأ هيقفلا لاق «بناج نم ءاملا لخدف هؤام سجنت ریغص ضوح



 اےک کے ٣ 0 نيالا هادشي

 ءاملا ةلزنمب ناکف «سجندلا ىلع بلغ يراجلا ءاملا نأل ؛اًرهاط ريصي

 ثارتلا ءايحإ راد 5/١ ءاملاب ةراهطلا يف لصف / ةراهطلا باتك «ةيدنهلا ىلع ناخ يضاق) .يراجلا

(aI | F1: (د 

 ؟ے لا ڈ تپ سیم ین ےک قلب س یر کا

 ایاگےہر کا نی ڈے د لا ڈ ھت ل ناپ ےڑوھت یا ۔:(٣۱۱) لاوس

 لا ق لع قلب رك تروي در مود ےس بجا و لست ضن جب نتي کے اوہ ناپ ان

 ؟کاپ:ایاگ ےہ ر کا ىف اياك لقسم

 کے لینے ر رز سیم لا -: دعب امأ اًیلصمو اًدماح باوجلا

 ىلاي ہو وتر یل اپ یش قلب وزو هوم یگ سايت ىرم اذن یئوکرپ دقو ےک سنی ترك
 ےس لاا لوكا كت سان ىرب هنري تاپ ےک صنى نج گا نیک کے اچو کای ان ہیشالب
 ہے یھت سام كى نجی کے ل سا؛اگوہ للكيان نا اکی ٹاپ ےس ےک ا تا ےک سا

 _اتوہ لام روط ینا اک سش

 اهيلع سيلو فارتغالل ءانإلا يف هدي لخدأ اذإ بنجلا وأ ثدحلا

 يف لصف / ريبك يبلح) .المعتسم ريصي الو سجنی ال ينعي ءاملا دسفي ال ءةساجن

 ءاملا يف لصف / ةراهطلا باتك ءناخ يضاق ئواتف ءروهال یمڈیکا ليهس ٢٥ :ص ساجنألا

 ملك ىلاعتدشلاو تف ١8/١( لمعتسملا

 :alv | Fo) و(

 دوایی ون ےب
 یول کج سیم ن آے ے وہ ےک ر نتي ےل شی نان یر واب -:(۱۱۳) لاوس

 ؟ے شیر رط ایک کے رک ی وکں وتر نأ و ی كر كووكروا



 لاسم کا ا دلا مس ]ملط۱س ےس سس )١( ننگا لاداشرا

 جی 0 اًدماح باوجلا

 ۔ے رتا ليلو تورك ئل ےک نانی ےک لد تري ےوہہ لاك ان

 وأ ءءاملا يف تام اذإ لئاس مد هل سيل ام نأ :ملعي نأ بجي :دافتسملا

 تیس سلف ںیم دب سجس يجوب ال ءءاجلا یوی رجا عئام

 هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يسرافلا ناملس ئور ام هيف لصألاو

 وه” :لاقف ؟لئاس مد هل سيل ام هيف تومي ٌبارش وأ ماعط هيف ءانإ نع لئس ملسو

 باتك «يناهربلا طيحملا) .بابلا يف صن اذهو .“هب ءوضولاو هبرشو هلكأ لالحلا

 ملك ىلاترثلا واقف (ىجارك نآرقلا ةرادإ ٤١١ :ةلئسملا مقر 71١/١ هايملا يف عبارلا لصفلا / ةراهطلا

 ( اوامر | سس لاغير یت و)

 ؟ے لاج وہ اپ: ہد ے ےناجر گی كي تي زامنۓاجایک )۷١(:- لاوس
 ب سوا اگے اجوہ کاٹ ہد ایک فك اہ ہک نانا یک ای ءےہ ىرورض انور اك ا ايكروا
 ؟ے اجاجوہ شارل لک

 E تا E لور# -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لس سا تے اہ رنگے سب ندب ےک ایہ درکار ط یہ وہ ںی کا اڑ چ روا لوكا

 ۔ ےس لسا رواہ الہ اچ سر وصل اکر طس ء یٹوہ مز ال تراہط ا

 لئاس مد هل ام يأ (راتخملا ردلا) ةرورضلل رهاط تويب نكاوسو
 (ایرکز ۳۸٤/۱ هايملا باب / ةراهطلا باتک ءراتحملا درر .ةغزولاو ةيحلاو ةرأفلاك

 ريغ دسفی ال ءاملا دسفي ال ام لك نأ انباحصأ نع يخركلا ركذو

 ةراهطلا باتك ءعئانصل عئادب) .ئوتفلاب هبشأ اذهو .مهنع ماشه ىور اذكهو ءءاملا

 ملك لات رشاد تف (ایرکز ۲۳۲۱۱ «توريب ةيملعلا بتكلا راد )۱

(a11 / ols) 



 لاسم ککے ثمے_"٣_ےٗےیٗہ() نفل اداشرا

 معا ےت یکے ہ وت
 کا ان ريك لأ یکے اتو لگا حدود ےس موج بانو -:(۱۱۵) لاوس

 تا

 ہووے د ٹلآرکیپ دورے را -:دعب امأ ارلصمو اًدذماح باوجلا

 ن مزالانولعد ےس ا اے اج كرب ےڑپپ ہد ےہ کاپ اتر وا ےہ ںیم جرد ےک ةهدود

 (٥ےریبز قت :دافتس)۔ےہ لاك انهو اےس اج آرہاب كي ےس ےناج سیم قت دودو
 حيحصلاو ءاّسجن نوكي ال هتعاس نم ءاقو عضترا اذإ يبصلا يف اذكو

 .راتخملا وه نسحلا لوقو :ليق «يبلحلا يف امك ءلکلا يف سجنو ثدح هنأ

 (۸۸/۱ حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح)

 ةطلاخمل حيحصلا وه ءهعاضترا ةعاس يبص نم ولو ءظلغم سجن وهو

 ركفلا راد ۱۳۸/۱ ءوضولا ننس / ةراهطلا باتک «راتخملا در) .يبلحلا هركذ«ةساجنلا

 2 | لات شاد ظتف (توريب

 2II) /”:ٰلافر یر )

 ؟ءالخلا تیر لب
 ؛ ےاوہانب فرط ل بعك اخ عر راكم الا تیب سیر ھگے امہ )۱۱٦١(:- لاوس

 ب ندب خي کب ایپ ےن إو لی ےکر کل بدت غرر دكا« جس رب لی ٹی دع ركل الام
 ؟ لير كا يك ام ےہ شی دنااک نڑپ

 راک أرك لوك الخلا تی ہر -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 «ںوم راف کل دب رر جت اس ےک طا ڈے اچ تاز ؤا تب ج روا «جس ىرورض انركت سرد

 - یب کش وکی ےک ےس لوثني#ج کب ایپ لاعربہراا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نع
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 .اوبرغ وأ اوقّرش نكلو ؛اهوربدتست الو ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ :لاق

 اهنع فرحننف ةلبقلا لبقتسم تينب ضيحارم اندجوف ءماشلا انمدقف :بويأ وبأ لاق

 ء۳۹ ٤ :مقر ماشلاو ةنیدملا لهأ ةلبق باب / ةالصلا باتك ءيراخبلا حيحص) ٰیلاعت هللا رفغتسنو

 (۸ :مقر لوب وأ طئاغب ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا يف باب / هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ «يذمرتلا ننس

 تيب دملاب ءالخلا يف ولو ءجرفلاب ةلبقلا لابقتسا اًميرحت هركيو

 :هلوق :نيدباع نبا لاق (راتخملا ردلا) حصألا يف اهرابدتسا اذك و ءطوغتلا

 ةلبقلاب دارملا نأ رهاظلاو «ةأرملاو لجرلا لبق معي :جرفلاب ةلبقلا لابقتسا

 ام ديقي جرفلاب دييقتلا نأو ءٌراملا ثیدحلا رهاظ وهو ءةالصلا يف امك اهتهج
 فالخب ءہرکی مل اهنع هركَّذ لّوحو هردصب اهلبقتسا ول هنأ ةيعفاشلا هب حرص

 لابقتسالا هوركملا نأ كانه مدقتو ءءاجنتسالا باب يف هانمدق امك «هسکع

 يفو .اًميرحت يأ ءهركي مل ءاجنتسالل ولف ءطئاغ وأ لوب لجأل رابدتسالا وأ
 الف كلذك هسفن دجو مث ءہتجاح يضقي سلجو كلذ نع لفغ ولو :ةياهنلا

 ءةمحرلا تابجوم نم كلذ دغ هنإف «فرحني فارحنالا هنكمأ نإ نکل ؛سأب

 ءادتبا هطوقسل ناكمإلا دنع بوجولا طقس هنأكو ءسأب الف لعفی مل ناف

 دحسملا ماكحأ يف بلطم / ةراهطلا باتک ءراتحملا درر .ثولتلا ةيشخلو نايسنلاب

 عمجم ءايركز ٤۲۲/۱ ساجنألا باب / ةراهطلا باتک «قئارلا رحبلا «ىجارك ٦٥٦٦١ ءايركز ۷۲

 ملك ىلاقتشلاو تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠٠١/١ ساحنألا باب / ةراهطلا باتک ءرهنألا

(alr | FL: (د 

 ؟ اني پر لبق بس یکء الخلا تب
 بوٹ یس الخلا تیبہ ےس جو کے وہ کک ےک ناک ے رام -:(١ا) لاوس



 لاس ےک ککے سے )١( نگ لاداشرا

 باو کل یت ئرراكء الخلا تب -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےس اپ یف رک شش وکی رول ےل سا ہے شئت سرد انانب( برغم نرش س ہربیغو ناتسودنج)

 ۔ےۓئاج لانى ركاب ے لبق یس كء الخلا تیم ہک
 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نع

 حيحص) .خلا ...... اهوربدتست الو ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيتا اذإ :لاق

 (۳۹۲ :مقر ٥۷/۱ يراخبلا

 اهل البقتسم سلج ناف ..... اهرابدتساو ةلبق لابقتسا اًميرحت هرك امك
 باتك / راتحملا در عم راتخملا ردلا) .سأب الف الإو هنكمأ نإ فرحنا هركذ مث الفاغ

 (توريب هيملعلا بتكلا راد ٠٠١/١ رهنألا عمجمو رحبألا ىقتلم يف اذكهو ءايركز 5517/١ ةراهطلا

 می اھت او اف
 (٣٣۱۳ | Folksا (

 نوم لاحا امن ے قریب لس وضو

 یا وے اتپ راتو ساس ا اكلك رطق ےک باشنپپ رعب ےک وضو -:(۱۱۸) لاوس

 ؟ےۓ اج انکا يكل س تلاع

 اپ ا وم "ا ۹ 777 7۰

 ذب ۓئاجوہ اكس لان اي نقل اکے کن ہرطتقر گا نکے لير اينغا لوك یم تجار شاك اما

 کے ےہ روش ےک ےک تار طح التب شی یر بب اب كشر وا اکے اج ٹاوومضو لاب ترو یبا
 ء یب کار ادبی اہ روا ء ںیم رکا کی برق لیگ رکےن ریو پیچ شیر وی کوہ نرد اف تس ےن وو

 کیا روا یف کا نس ہراپود دعب ےک یا ڈے اہ وم نائما لئلاپ ےس ےن ہرظق بج روا

 ید آپ دای کک ش گاہ کں ویک: ںی کت وضودرابود ری يغب کک یش كلر ای ہی تاب
 شے اد وج واب ےک ےن رکو ضوراب راب رھپ ےہ اتاج نیب لشفر عفر لع اتا رکو ضوہرابود



 لاس کک لا( نین اواشرا

 میل شبا یک٥یڈوا لوسر ےل یب ۔ے انہ رالف یم ےس وسو ےس ا ناطیشروا نوم لابن
 روا نیل ںی کب ج ونوم لوسكشسم ا کک ںی ٹیپ ںی کا کی ام رف تی ادہددعاقتاب ےن
 اکم روا ےہ لئلا زفا لصوح كك سیم تعیرش و “ون زامن مت تے اج ومن ناگ ب لاق
 ۔ے لٹر اپتا لوك

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «ثدحي مل وأ ثدحأ هربد يف ةكرح دجوف ةالصلا يف مكدحأ ناک اذإ

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .اححير دجي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف هيلع لكشأف

 (توريب رکفلا راد ۱۷۷ :مقر ٦٤ :ص ثدحلا يف كش اذإ باب / ةراهطلا

 نأ ىلإ راشأ :خلا داز ولو هلوق (راتخملا ردلا) بلقلا ةنينأمطل داز ولو

 رمأ هنأل ؛بلقلا ةنينامطل :هلوق ءرذع الب اهنع عنملا يف ناصقنلا لشم ةدايزلا

 وه امأ ءسوسوملا ريغب اذه ديقي نأ يغبنيو «هبيري الام ىلإ هبيريام كرعب

 لعف هنأل ؛کیکشدلا ىلإ هتافتلا مدعو هنع ساوسولا ةدام عطق همزليف

 / ةراهطلا باتك ءراتخملا ردلا عم راتحملا درر .هتفلاخمو هتاداعمب انرمأ دقو ءناطيشلا

 می اھت او اف (توریب ۲۱۹/۱ ءايركز ۲٥۰۱٢ ءوضولا ىلع ءوضولا يف بلطم

 (ھ۱۳۲۷۹۸۹ / ارو )
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 ؟ےۓڑلا ایک اج م ظفر ار عب ےک فمر ۵ ےک باپ

 ات اج آور طق کب اشي رعإ ےک ٹنم ے-۵ ےک ےن كب ا شیپ گم )1١9(:- لاوس

 ےن رفت اک یورک نوع ہرابودوک كم رش ےھجی ںیم تروص یا وت.

 لیس
 ہرطقوکپ آر گا لبي تروصلوتسم -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہن لاك انلدب كاتب كوب مز ال توتو كم رش ںیم تروص ىلا وتوم ناكل ان ای نقی اک



 لاس ےک ا ان اکا سس" (۱) نیم اوداشرز

 ۔ےہ سیراب اكل ا ًامرش قوم ما کش ضرك ہت لا اكون

 رهاط عئام لكبو ءءاملاب يقيقحلا سجنلا نم هبوثو يلصملا ندب رهطي
 «ةيادهلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸٦٦٦ ساجنأل | باب / ةراهطلا باتك ءرهنألا عمجم) .ليزم

 (۷۱۱۱ اهريهطتو ساجنألا باب / ةراهطلا باتک

 ةالص تقو مامت هرذع بعوتسا نإ لوبلا لسلس هب نم رذع بحاصو

 .ثدحلا نع اًيلاخ يلصيو أضوتي انمز اهتقو عيمج يف دجي ال نأب ةضورفم
 (ايركز ٤/١ ٠١ روذعملا ماكحأ يف :بلطم ءضيحلا باب / ةراهطلا باتك «راتحملا ردلا)

 هنود امو هلسغ بجيف ءاًميرحت هرك نإو مهرد ردق نع عراشلا افعو

 راشأ اًميرحت هرك نإو :هلوق (راتخملا ردلا) ضرفيف لطبم هقوفو نسيف اًهيزنت

 لسغ نأ برقألاو .مثإلا يفاني الف هب ةالصلا ةحص ىلإ ةبسنلاب هنع وفعلا نأ ىلإ
 «ةهارك دشأ هكرتف ءهلسغ ىلع ةردقلاو هب ملعلا عم بحتسم هنود امو مهردلا

 هركي :طيحملا يفف ءبهذملا بتك ريهاشم نم باتک ام ريغ نم دافتسي امك

 .هيف سانلا فالتخال هب اًملاع ةساجنلا نم هنود وأ مهرد ردق هعمو يلصي نأ

 می اھت شلاو اف (ايركز 57١/١ ساحنألا باب / ةراهطلا باتك «يماشلا عم «راتخملا ردلا)

 (ھ۱۲۳۷۱۸۱۳ / مه: لاري د)

 مع یر ش ےل ےک ضل او ےن وہ متو اکہ رطق

 رکا رھپ بے اتت ر اتوم ساس ا کہ رطق کیر عب ٹنمرا۵ھےک نشا )1١(:- لاوس

 ؟اتوہ ںی ین وا ےہ 211101107

 ری دعب لاك اهواي آ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لاح یک وے اجو نانبملا ےس ےرطق بج روا « لي ركل اعتسا اك یب وشن ب لیت ڈو

 سا بوم ہن نامگب لان ب نقل اکے کن ورق کیک بج روا ۔ لب رکا وآز امنوا ہی کو ضو ےک رک



 کام ےک یک نیک ۵ ےس( )نیا اداشرا

 ےہ ںی نوک متو ںیم تیر شدا - ومد مکے وزا وضو کت تقو

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «ثدحي مل وأ ثدحأ هربد يف ةكرح دجوف ةالصلا يف مكدحأ ناك اذإ

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .اححير دجي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف هيلع لكشأف

 (توريب ركفلا راد ۱۷۷ :مقر ٦٤ :ص ثدحلا يف كش اذإ باب / ةراهطلا

 (ايركز ۱۹۳/۱ رئاظنلاو هابشألا) .نيقيب الإ عفتري ال نيقيب تبث ام

 ال نيقيلا” :هلوق عم ةالصلا تزاج هتساجن يف اگو کشم راص اذإ

 توبث لحم يف کش تبثي نأ روصتي ال ذئنيح هنإف ؛ىنعم “کشلاب عفتري

 نفلا ءرئاظنلاو ہابشألا) .نيقيلا كلذ هب عفتري ال هيف كش توبث روصتيل نيقيلا
 می اھت او اف (اكاد نيمرحلا ةبتكم ۱۸۵ :ص ةثلاثلا ةدعاقلا / ةيلكلا دعاوقلا يف لوألا

(alv / Els) 

 ںوہںن
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 یاس ےک وضو

 طظ

 نر کو ضو ںیم مامعروا انا تیب عا

 ےک وضو روا ؟ے ایک( رکومضو شی مرتا رواء الخلا تب ا -:(۱۲۱) لاوس
 ؟ے اسی انسب لبي سا اكن أ ء ںیم ے اہے بر اک روایی ج نارود

 یئوکں ےن راوضو ںیم ما ا -:دعب امأ اًیلصمواذماح باوجلا

 تع هب یکے ناب ز راكذأ كس وضو و وہ ترج الن تس اچن یئوکل ابو رکا وا ےہ ن رز

 ىلا ةفخ)- یی دم لی لو یہ لولب ؟ لطم ہت ےس ناي قون الن تس اجرك با ؟ ںیہ

 ( لبو تع اشالاراد ٣ے ۷ی گو اتنا نص ہدنب ولو زا ت ا

 يفو فاشكنا لاح الإ ہدعبو ءاجنتسالا لبق الوق ةيمسدلاب ة ءادبلاو

 تعرش ءوضولا يف ة ءادبلاو (راتخملا ردلا) .هباقب ىمسيف ةساجن لحم
 فكرحي الو «هبلقب ىمس اهيف يسن ولف خلا فاشكنا لاح الإ :هلوق «ةيمستلاب

 (ايركز ۲۲۷/۱ ةراهطلا باتك / يماشلا عم راتخملا ردلا) .ىلاعت هللا مسإل اًميظعت هناسل

 ذیعتسیو ...... ىرسيلا هلجرب طوغتلا تيب دارملاو ...... ءالخلا لخديو

 (حالفلا يقارم) هتروع فشک لبقو هلوخد لبق میجرلا ناطيشلا نم هللاب

 لوقي کلذل اًدعم ناكملا ناك نإ وهو :ليصفتلا ىلوألا ہلوخد لبق :هلوق

 ريمشتك عورشلا ناوأ يفف ءءارحصلاك هل دعم ريغ ناك نإو ءلوخدلا لبق

 .هناسلب ال هسفن يف هب ىتأ كلذ يسن نإو ءةروعلا فشک لبق ًالثم بايثلا



 لام ەؿى ے سے'گےسسس_ ےس )١( نشا ا اداشرا

 راد ه١ :ص ءاجنتسالا هب زوجي اميف لصف / ةراهطلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح)

E 
 مل“ اھت او اف (یچارک هناخ بتك ىميدق ۲۸ :ص «توريب ةیملعلا بتكلا

 ( AED/۱٣۳۲۷۹۲۹ھ(

 ؟ۓیکح زر اخو كاري زبر ل

 کے روضو لي تلاع سا ٢ے اوہ كل يذيب مزے رم )٣۲۲(:- لاوس

 ؟ےایک قبر
 زر وا ڑی ڈ یب ں تروصلومسم -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 -اگ اج وہ تسرد وضو وب ے اہ ایلرک رر کر یکتا

 نإ حصألا يف اهتجرف عم ةباصع لك ىلع حيرجو دصتفم وحن حسمیو

 تناك ءاوس ءاهدارفأ نم درف لك ىلع يأ (راتخملا ردلا) اهلح وأ ءاملا هرض

 نكي مل وأ دصتفملا ةباصعك اهيلع ةدئاز وأ اهردقب يهو ةحارج اھتحت ةباصع

 «ةحارجلا ردق ىلع ةدئاز تناك اذإ نکل .يك وأ رسک لب ًالصأ ةحارج اهتحت

 ةحارجلا لوح ام لسغي لب ؛الف الإو اًعبت لكلا حسم لسغلاو لحلا هرض ناف

 يتلا ةقرخلا ىلع حسميف اهحسم هرضي مل ام ةقرخلا ىلع ال اهيلع حسمو
 ردقتي ةرورضلاب تباثلا نأل ؛ةدئازلا ةقرخلا تحت امو اهيلاوح لسغيو اهيلع

 «راتخملا ردلا عم راتحملا درر .حتفلاو طيحملا نع رحبلا يف هحضوأ امكاهردقب

 ۔فرعم وأ ركنم ىلع تلحد اذإ لك ظفل يف :بلطم «نيفخلا ىلع حسملا باب / ةراهطلا باتك

 بتكلا راد ۳۲۰/۱-۳۲۹ نيفخلا ىلع حسملا باب / ةراهطلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز 0١

 ٣٥۱ نیفخلا ىلع حسملا باب / ةراهطلا باتك «قئاقحلا نييبت ہلئبوید ايركزو توريب ةيملعلا

 م | لاهترثلاو ظثف (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا

 alm) / ما: لاري )



 ااداشرر 00 ٣٣ 2

 ؟ے یکرو رض ان رکی دبي ےس زامٹ دب ےک ےناھکےکزج کک ایک
 زامن کب ج ؟ے یر ورض انکی کر حب ےک ےن ایک چ قل ولايك -:(۱۳۳) لاوس

 ۔وہن لوم لكل مڑ چو وردا ءو اپ راج نب

 ىلإ نم ا6 ٰ ۹۵ اذماح باوجلا

 ںیم باد 1ق بل ےک ےن اھکم بات ؛ ےہ ںیئنترورض یکے رک یس کلا ئل ےک زا و: ےہ

 ر ںی اپ ےن ود نم حتاپ کے ویب ےس

 ماعطلا ةكرب نأ ةاروتلا يف تأرق :لاق هنع هللا يضر ناملس نع ناذاز نع

 :لاقف ملسو هيلع هللا یلص يبنلل كلذ تركذف ءہدعب ءوضولاو هلبق ءوضولا

 يف باب / ةمعطألا باتك لوأ ءدؤاد يبأ ننس) .هدعب ءوضولاو هلبق ءوضولا ماعطلا ةكرب

 (۳۷۲۱ :مقر ماعطلا لبق ديلا لسغ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ءدؤاد يبأ ننسر .هسفن الإ نمولي الف ءيش هباصأف هلسغي ملو ٌرمغ هدي يفو مان نم

 / ةمعطألا باتک «ةجام نبا ننس ء۳۸۲۲ :مقر ماعطلا نم ديلا لسغ يف باب / ةمعطألا باتك لوأ

 (۳۲۹۷ :مقر رمغ حير هدي يفو تاب نم باب

 برش ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 / ضيحلا باتک «ملسم حیحص) .اًمسد هل نإ :لاقو ءضمضمتف ءءامب اعد مث ءانبل

 ۳٥۸( :مقر رانلا تسم امم ءوضولا خسن باب

 ءءامہ اعد مث ءائبل برش ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ” :هلوق

 لاق «نبللا برش نم ةضمضملا بابحتسا هيف “اًمسد هل نإ :لاقو ءضمضمتف

 ةضمضملا هل بحتست بورشملاو لوكأملا نم هريغ كلذكو :ءاملعلا



 لاسےوض ےے-س-سسسے_-ےہ() نئ لاداشرا

 رهطتيو همسدو هتجوزل عطقنتلو ءةالصلا لاح يف اهعلتبي اياقب هنم ىقبت الئلو

 (ةیلودلا راكفألا تيب ۳۲۲ :ص ملسم ىلع يوونلا حرش جاهنملا) .همف

 لاق ءتاموسدلا نم مفلاو نيديلا لسغ ماعطلا دعب ءوضولا نم دارملاو

 الف ءيش هباصأف هلسغي ملو رمغ هدي يفو تاب نم :ملسو هيلع هللا یلص

 طرش ىلع حيحص دنسبو دؤادوبأو ةجام نبا هجرخأ) .هسفن الإ نمولی

 هدعبو هسفن هيف ةدايزلاو ومنلا :هلبق ءوضولا نم ماعطلا ةكرب ىنعمو (ملسم
 اهرارقو سفنلا نوكسل اًببس نوكي نأب اهراثآو اهدئاوف يف ةدايزلاو ومنلا

 دارملاف الإو ةغلابملل ةكربلا سفن هلعجو «تادابعلل ةيوقتو تاعاطلل اًببسو

 باتك ہدؤاد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع) .يراقلا مالك صيخلت اذه ءهنع ًأشدت اهنأ

 می اھت او اف (۳۷۱ :مقر تحت ماعطلا لبق ديلا لسغ يف باب / ةمعطألا

(al | Folk) 

 ؟ے ات اج ٹ وضو قاط مے ےل دب ےڑپکر وا نایک

 ؟ ساب ےس ات اج ٹوٹومقو ےس ےل رب ےس اب ےس تن -:(۱۲۳ )لاوس

 وض ے تش ينل دب يكل -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 كول ی وضو وفن اس اس ےک زامن ولے و نا 7 امن بارود ید 1ر گا نايل ول ںی

 باتا

 یلع راصبألا ريونت) .رهطي ام ىلإ هنم سجن جراخ لك جورخ هضقنيو

 رحبلا «ىجارك ١74/١ ءايركز ۲٦٢/٢ - ۲٦٢ ءوضولا ضقاون يف بلطم / ةالصلا باتك ءيماشلا

 (هٹئوک ۲۹/۱ ءايركز 77١" ةراهطلا باتک / قئارلا

 «حيقلاو ءمدلاو :نيليبسلا نم جرخي ام لك ءوضولل ةضقانلا يناعملا
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 ءامغإلاب لقعلا ىلع ةبلغلاو ءائكتم وأ اًعجطضم مونلاو ءمفلا ءلم ءيقلاو ء



 لاسےوض ےےسسٌ.حم ہى ىحى_ٗىَف[؟) نندلاداشر
 / ةراهطلا باتك ةیادھل) .دوجسو عوكر تاذ تاولص يف ةهقهقلاو ءنونجلاو

 (ميدن رساي ۲٢١٢-۲٦ ءوضولا ضقاون يف لصف

 ؛مئانو يص ءوضو لطبي الف ناظقي غلاب هناريج عمسي ام يه :ةهقهقو

 ردلا) ةلماك ةالص ةلقتسم ىرغص ةراهطب يلصي .ىتفي هب ءامهنالص لب

 ءوضولا بجو امنإو ءلیقو ءثادحألا نم اهنإ :لیق :ةهقهق :هلوق (راتخملا
 هناريج عمسي ام يه :هلوق .يناثلا لوقلا رحبلا يف حجرو ءاًرجزو ةبوقعاهب

 نوكي ام اًحالطصاو ءہق هق :لوقي نأ يهو «ةفورعم ةغللا يف يه :رحبلا يف لاق

 معأ ةغل وهو کحضلا نع هب زرتحاو ءال وأ هنانسأ تدب هناريجلو هل اًعوسمم

 لطبي لب ءوضولا ضقني الف ءطقف هل اًعومسم ناك ام اًحالطصاو ءةهقهقلا نم

 الف ءطقف هنانسأ ودبت لب الصأ هيف توص الام وهو :مسبتلا نعو .ةالصلا

 مون :بلطم / ةراهطلا باتك «راتخملا ردلا عم راتحملا در) .رحبلا يف همامتو ءامهلطبي

 (ايركز ۲۷٥۰۸۱۱۹ ضقان ريغ ءايبنألا

 تحت لخدف سجن جورخ ءوضولا ضقنيو يأ سجن جورخ هضقنيو
 ةبتكملا ١// ةراهطلا باتك / قئاقحلا نييبت) .ةيقيقحلا ضقاونلا عيمج ةملكلا هذه

 (ناتلم ةيدادمإلا

 مونلاك ةيمكحلا ضقاونلا نع اًرارتحا ةقيقحلا ضقاونلا :هلوق

 ملك یل اھت ثادق (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ۷/۱ یپلچ ةیشاح) .یھتنا ءرکسلاو ءامغإلاو

 (ھ ۸٣۱ء۹۳۳ / ما: لاترى و)

 ؟ے ات اج ٹولومضو ےس ےن اهلل ات ایک

 ؟ں اے انو وض ے ےناھکن اپ ھتاسےک و کا ت -:(۱۲۵)لاوسم

 انو ل وضو تن اهلل ات -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 لاسےض الا( )ااا

 دمروا ےک کیک رط ولا ۔ےہ اج ںیم دوسم یم تلاع سا ت وہ دب ھما ناک
 - ےہ اچ اناج ٹر یہ ےک کف اص

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یھت هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 هذه نم لكأ نم :لاقف اهنم انلكأف ءةجاحلا انتبلغف ءثاركلاو لصبلا لكأ نع

 .سنإلا هنم ىذأتي امم ىذأت ةكئالملا ناف ؛اندجسم نبرقي الف ةنتنملا ةرجشلا

 «حيباصملا ةاكشم 20" ٤ :مقر اًموث لكأ نم يهن باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسم حیحص)

 4/١"( ةالصلا عضاومو دجاسملا باب / ةالصلا باتک

 لصبك يأ :ةيماشلا يف هتحتو ءهنم عنميو موث وحن لكأ 1 هركيو

 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ةهيرك ةحئار هلامم هوحنو

 خلا ئينلا موثلا لكأ يف ءاج ام باب / ناذألا باتك «يراقلا ةدمع ءىجارك 551/١ ءايركز ۲

 (توريب ركفلا راد ٣ ١

 يضوتملا نم يأ هنم رسكيو حتفلاب سجن جراخ لك جورخ هضقنيو
 هقحلي يأ لوعفملل ءابنلاب رهطي ام ىلإ ال وأ نيليبسلا نم ال وأ اًداتعم يحلا

 می اھت او اف (ايركز ۲٦۰/٢ ةراهطلا باتك / راتخملا ردلا) .ريهطتلا مكح

(ale | FA: (ین د 
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 انا یک ا فرط یکن اس آے وہ ےہ تداہش عب ےک وضو
 کت داہخ فرط کن اس آتو ةع ذب تداہش گر عب ےک وضو -:(17) لاوس

 ؟سيني ےس اہ ناھا یکن
 یکن امس آر وا انس راع رعإ ےک وضو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تر وج ور سک

 یھبی سر کذ اک ا یگ تاج یکف رط یکن اس آ یک گنا تقو ےتاھٹُار ظن فرط یکن ام 7



 لاس وتو سس س() نین لاداشرا

 امج ن نوفسسمےسا ےل یے اک ءاهزقف ت ہلا ارك یکے ر ظن راع یم ثييدع

 ۔اگ  اجایکں یمن ملے اهنا لوك اے مار ارین ھا ؛ اج

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نع

 هرظن عفر مث ءءوضولا نسحأف :هلوق دنع لاق «ةياعرلا رمأ ركذي ملو «هوحن

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .ةيواعم ثيدح ىنعمب ثيدحلا قاسو :لاقف ءءامسلا ىلإ

 (توريب ركفلا راد ۱۷۰ :مقر ٥٤ :ص حاضتنالا يف باب / ةراهطلا

 نيح هتبابسب ريشي هنأ :يونزغلا ركذ هدعب «نيتداهشلاب نايتإلاو :هلوق
 4 :ص ءوضولا ننس يف لصف / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .ءامسلا ىلإ رظنلا

 ملل ی اھت او تف (ىميدق

(alr | PA:s) 

 اوم رعب نورا ک “کو وکی ومن ےتوہ ےگ رب نان

 اوم مولعشدعإ ےک نوودروا ے اچ راگ کوو یون نشان رگا -:(1) لاوس
 ؟ے مگ یک ں و زامن كل فرش زم

 كن لاي لكلامك کو وکی وف” -:دعب امأ ایلصمو اًدماح باوجلا

 یھڑب ںیم تللاح یکے ہر ےگ ےک سا لي زامن یک ںیم تروص لوتس ازيا ؛ے اتوہ حمام ےس
 نب یکے نار ٹھپ أ اھت کل کو وکی ونو سرا مہ اج ؟ك اج ایارہددوکن ںیہ

 روا «ے فاعم شا اس یوم ںیم تروصى اور ایگو ر ارگ اک س ا جرب یی ی شوک

 - كوت ترورض یک ن انولوکز امن یم

 نإ ليقو .یتفی هب «هنانسأ نیب ماعط الو غابص رفظ یلعام عنمیالو
 نإ يأ .ةيلح .ديدشلا وهو اًبلص :هلوق (راتخملا ردلا) حصألا وهو عنم اًبص

 ةكالع ةجوزل راصو هؤازجأ تلخادت ثيحب ءادكأتم اًعضم اًعوضمم ناك



 لاسےوض ےسٛس' سس )نئ لاداشا

 :لاقو ةینملا حرش يف هب حرص .حصألا وهو :هلوق .ةينملا حرش .نیجعلاک

 باتك ءراتخملا ردلا عم راتحملا در) .جرحلاو ةرورضلا مدع عم ءاملا ذوفن عانتمال

 (ايركز ۲۸۹۱۱ لسغلا ثاحبأ يف :بلطم / ةراهطلا

 وأ ِراح ءام ىلإ هتلازإ يف فلكي الف حيرو نولك رثأ ءاقب رضي الو

 «راتخملا ردلا) .االث هلسغب سجنب بضخ وأ غبص ام رهطي لب ؛ةوحنو نوباص

 (ايركز ٥۳۷/۱ ساجنألا باب / ةراهطلا باتك

 عمحم) .نوباصلا وحن ىلإ هجارخإ يف جاتحی نأب هلاوز قش رثأ ىفعيو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۹۰۱۱ ساحنألا باب / ةراهطلا باتك ءرهنألا

 ريسفتو .تطقس امهتلازإ قش ناف «حيرلاو نوللا رثألاب دارملاو
 وأ نانشألاو نوباصلاك ءاملا ريغ لامعتسا ىلإ هتلازإ يف جاتحی نأ ةقشملا

 نع یفعی هنأ نايبلا ةياغ يف ام رهاظو .جارسلا يف اذك ءرانلاب يلغملا ءاملا

 .الف الإو اضيأ ىفعي هتلازإ قش ناف نوللا امأو ءاقلطم نيعلا لاوز دعب ةحئارلا
 ملك یل اھت او اف (یجارک ۲۳۷۱۱ ساجنألا باب / ةراهطلا باتک «قئارلا رحبلا)

 aL) /۱۵:ٰئافر یت د)

©) 
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 لاس ےمس لس
 قرر طن ونسم اگ نکل ست

 ؟ےایکدقیب عا لش -:(۱۲۸)لاوس

 جس تورط ن ونس اكل سش قم -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 دجتاب وفود ليي ركاج ردنا < هذي ثلا مسن ليي وہ ہدارا اکے ناج یم ےنان لن بج ہک

 ہنو زور رکا ںیم رکو ضو ر ط یاو دعاق اب رھپ ء ليسو وو اك شرحا ےک لأ« ںیہ وتو کی وك

 وضو روا اکے اچ ایکن یی رار وہ زور کار وا ء ںیم کو راروا یم سیا ڈ ناپ ںیم کان وہ

 لباب رجب تس دنكل یاد دعب ےک سأ شرک وکں ول اپ كل ا ڈ ین ےب سدعبب ےک سك

 زكر ےس حر ط ینا روا سیلاب ىلإي بجرم ناري ندب دوب لاذ د عب لانا ناپ ب ے نک
1111 1 2121011101111 

 لابعداسء< ناک ان ایپ لاي کت ں و ڑج یک ں ولا وے لكشم ناوک ےس اک س یئوہ یھب

 ىرورضا يبي لإ ککےر ب ےک لاب لاحرہب ے ےک درم نیم: ےہ شئتم ورض کل وك
 وكل وری دعب ےک ےک ےس لابو ےن ےہ اتاج وہ عج لاي ںاہج ے ایا تا لک رار وا ۔ے
 ۔ےردضبش کاکی انکے اچ ايلوتورايدد

 یلص يبنلل كعضو :تلاق ةنوميم هتلاخ نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ۱

 نيترم اهلسغف «ئنميلا هدي ىلع ءانإلا افکاف ءةبانجلا نم هب لسنفیالسغ ملسو هيلع هللا
 اهلسغف ضرألا هديب برض مث «هلامشب هجرف لسغف هج رف ىلع بص مث ءانالث وأ
 یحنت مث ہدسجو هسأر ىلع بص مث ءهيديو ههجو لسغو قشدتساو ضمضمت مث
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 (؟ ٤١ :مقر ۳۲/۱ ةبانجلا نم لسغلا يف باب / ةراهطلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هيلجر لسغف ٌةيحان

 ناك :اهنع ٰیلاعت هللا يضر ةشئاع تلاقف هيفو ريمع نب عيمج نع

 هسأر ىلع ضيفي مث ةالصلل هئوضو ًاضوتي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 (؟ 4١ :مقر ۳۲/۱ ةبانجلا نم لسغلا باب / ةراهطلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .رارم ثالث

 تناك نإ ةساجنلا ليزيو هجرف مث اًنالث غسرلا ىلإ هيدي لسغي نأ يهو
 ضيفي مث ...... طقتلملا يف اذكمه «هيلجر الإ ةالصلل هئوضو أضوتي مث هندب ىلع

 ىلع ءاملا ضيفي نأ ةضافإلا ةيفيكو ..... اًثالث ہدسج رئاسو هسأر الع ءاملا

 يف اذك ءانالث ہدسج رئاسو هسأر ىلع مث ءاّنالث رسيألا مث اًنالث نميألا هبكنم

 / ةراهطلا باتك ةيدنهلا ٰیواتفلا) .يدهازلا يف اذكه ءحصألا وهو ةياردلا جارعم

 (ايركز 4/١ ١ لسغلا ننس يف يناثلا لصفلا ءلسغلا يف يناثلا بابلا

 سيل جملا نأل ؛ابع برشلا يفكيو همف لك لسغ :لسغلا ضرفو
 يأ بجيو .هكلد ال هندب يقابو نردلا تحت ام ىتح هفنأو .حصألا يف طرشب

 براشو ةرسو نذأك ةرم جرح الب ندبلا نم نكمي ام لك لسغ ضرفي

 لب ىفكو ...... ىتفي هب جراخ جرفو اًدباتم ولو سر رعشو ةیحل ءانثأو بجاحو

 لسغ ضرفيف ضوقنملا امأ .جرحلل روفضملا ةأرملا رعش يأ اھتریفض لصأ
 يف ءيجيسو 30 حيحصلا وه اًقلطم اهضقن بجي اهلصأ لتبي مل ولو ءاًفافتا هلك

 .هقلح ناكمإل ايكرتوأ اًيولع ولو اًبوجو اهضقنيف هتريفض لب يفكي ال :مميتلا
 6ی اھت او تف (ايركز ۲۸٤/۱-۲۸۸ لسغلا ثاحبأ يف بلطم / ةراهطلا باتك «راتخملا ردلا)

 (ھ۱۳۰۷۹۲۹/ ع: لاشرىئيد)

 ارگ 0 ےرواشںیمرض 7ک

 ؟ںیھاپ ےس اپ ا ا -:(۱۲۹)لاوس



 لال ے_مےم_م_ۓٔےے ۷)ا اداشا

 رواش وم تشي دنأ کد پے كا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 یہ رز كر كل رکےن ناپ ےس یاب رس جہ شرت لوك ےک لک ےس
 . ر۲ قو لا ننحن) - ےس اچ نوم لصاح ىلا يعررط ىلا لاء لإ کس رکی كس رواش حرط
 ( لیئکاڈ8٭ر۵ روى واف

 ملسو هيلع ئلاعت هللا یلص يبنلا نع هنع اىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 يف ىثتحي بويأ لعجف «بهذ نم دارج هيلع رخف ءانايرع لستغي بويأ انيب :لاق
 ال نكلو كتزعو ىلب :لاق ؟ىرت امع كتينغأ نكأ ملأ بويأ ای هبر هادانف «هبون

 (۲۷۹ :مقر ٤۲/۱ انايرع لستغا نم باب / ةراهطلا باتك «يراخبلا حیحص) .کتکر ب نع يب ىنغ

 هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ہدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع
 لدي زھب ثيدح رهاظ نإ .سانلا نم هنم يیحتسی نأ قحأ هللا :ملسو هيلع

 هزاوج ىلع فنصملا لدتسا نکل ءاقلطم زئاج ريغ ةولخلا يف ىرعتلا نأ ىلع

 نم باب / لسغلا باتك «يرابلا حتف) .مالسلا امهيلع بويأو ىسوم ةصقب لسغلا يف
 توري كفل ماس یت ہماوشس :مقر ٠-۰۸ ۰۷/۱ خلا اًنايرع لستغا

 الجر ىأر ملسو هيلع هللا یلص هللا یلص هللا لوسر نأ یلعی نع

 لجوزع هللا نإ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعصف زاربلاب لستخی

 ءدؤاد يبأ ننس) .رتتسيلف مک دحأ لستغا اذإف ءرتسلاو ءايحلا بحي ريتس ييح

 (ه ٥۷ :ص يرعتلا نع يهنلا باب / مامحلا باتك

 بوجولا ىلع “رتتسيلف” «سانلا ةرضحب :يأ “مكدحأ لستغا اذإف”

 اذإو بوجولا ىلعف سانلا ةرضحب ناك اذإ اذه ىلعف ءمومعلا ىلع دارملا وأ

 ةرضحب لستغا اذإ هنأب ةمئألا بهذم وهو بابحتسالا ىلعف ةولخلا يف ناك

 ةروعلا فوشكم لسغلا زاج اًيلاخ ناک ناف «هتروع رتس هيلع بجو سانلا

 ثيدحل ةولخلا يف انايرع لاستغالا زاوج ضايع لقنو .لضفأ رتسدلاو



 اسے لل ملنا سم نیت اد اش

 دوهحملا لذب) .اًنایرع لستغي ناك بويأ نأو انايرع لستغا یسوم نأ يراخبلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۶

 باتك ةيدنهلا ٰیواتغلا) .دحأ هيف هاري ال عضوم يف لسدغي نأ بحتسيو

 :بلطم / ةراهطلا باتك «يماش ءايركز 4/١ ١ لسغلا ننس يف يناثلا لصفلا «يناثلا بابلا / ةرراهطلا

 ا هو ۰

 ملك یل اھت لو اف 59/١( رويز ىتشهب ؛یچارک ١55/١ ءايركز ۲۹۱/۱ لسغلا ننس

 al) / الار یت وذ

 202 سي ضف لس
 اھڑپاب دس هذي زامن مر طیکإ روا ےاج٤رورخفرف یم ضف لگا -:(1) لاوس

 نا ١ یگوہارآز وے ر

 رل نا ۳ً 7

 1و و اوز یر آہ شب .ے زاروا بت ف رص لب ؛ لاب جاو اي ضف

 بجاوورفرفیپ بجا رہا ؟ ےہ ہرطخ اکے اج ىلإ ددتاكل ویک ؛ ںیہن پو رش قلو ےس ےزور

 ابك اج یڑپ زامنوج دعب ےک ساروا ےس تسرد لس یک يغب ےک سو لس لاش فروا

 ( یر تک۵۹۸۸ دوا :داتس)۔یگے ر تسرد ىو یگےۓ تاج اصب
 ردلا) .حصألا يف طرشب سيل جملا نأل ؛همف لسغ :لسغلا ضرفو

 (ايركز ۲۸٤/۱-۲۸۰ ةراهطلا باتك / راتحملا در عم راتخملا

 لاح يف الإ قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا :(تابودنملا) اهنمو

 :ةربص نب طيقلل لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ يور امل ءقفريف موصلا
 ةغلابملا نألو ؛قفرأف اًمئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالاو ةطمضملا يف غلاب

 اهيف امل موصلا لاح يف الإ ةنونسم تناكف ريهطتلا يف ليمكتلا باب نم امهيف

 م اھت او اف ۱۱۲۶١( عئانصلا عئادب) .داسفلل موصلا ضیرعت نم

(AVIN | r: oes) 
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 یے ال رک ںیم ییا ر
 ےل ےک وض ےک ز ڈرے ان ا فری -:(۳) لاوس

 ؟اگے ا نرو ضم ے کن اياك اجو ناك
 ا ی نق و 7 77

 قار سرو رض یک روض کلا سید ب ےہ لابو لکا م تراه رو ےس نی کل یھب
 ءۓاجایک ضو ار وم جت اس ےک مانتا ليي ےس نر تو ہل ےب نونس بلا

 -لب اهب اپ ہپ ندب دعب ےک سس ۔ےہ لاشك ںیم سب
 ال ناک ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع

 باب / ةراهطلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .حيحص نسح ثيدح اذه «“لسغلا دعب ًاضوتی

 (۱۰۷ :مقر ۳۰۱۱ لسغلا دعب ءوضولا يف

 يف لوألا هئوضوب ءافتكا يأ :- ئلاعت هللا همحر - يراقلا يلع لاقو
 ربكألا عافترا تحت رغصألا ثدحلا عافترا جاردناب وأ ءةنس وهو لسغلا

 باب / ةراهطلا باتك «حيتافملا ةاقرم) .ةصخر وهو هئاضعأ عيمج ىلإ ءاملا لاصيإب
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ١5/7 لسغلا

 ليزيو «هجرف مث اًنالث غسرلا ىلإ هيدي لسغي نأ وهو :لسغلا ننس
 يف اذكه ءهيلجر الإ ةالصلل ه هوضو أضوتي مث هندب ىلع تناك نإةساجنلا

 «دنبويد داحتالا ةبتكم 5١/١ لسغلا يف يناثلا بابلا / ةراهطلا باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا) .طقتلملا

 مل“ یل اھت او اف (ايركز ١

(AVI / FF: o) 

 ؟ ی اپ سیب غاروس ےک ن اکر وا كاناكن شاخ ليي لک
 ل راروس وہ ے دمج ےک ناکروا کک نٹ اخ لک -:(۱۳۴) لاوس

 ؟ لا اگوہ تسرد لک وا اچ یمنی اپ رکا



 ل ےس ۳ ۴۳7

 نام یم ضف لل ےک نقاوخ -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یی کنول یکک ان روا دتباكك اکر گار وا ےہ ىرورض اني ىلإي ںیم ںوخاروسےک کروا
 یل یکے الپ ےأ ےہ بق ف رم: لاك ب جا وايد تک امہ ےس نی
 کان ای ناک کان ام ؛ ےہ بلان نامكاك یک لاب ےس جو یک وم يح كل ويك اگے اجوہ

 انو تک ت ی للك نک نک ول ا ا

 زس می ےک ا ہرن بش لوك یم كنت ىلإي کید ناکا ات؟ ےہ ی رور

 .جرحلا مدعل مضنم ريغ بقثو ...... :اًئيش رشع دحأ لاستغالا يف ضرتفي

 (توریب ةيملعلا بتكلا راد ٦٤ : لسغلا ضئارف لصف / ةراهطلا باتك «حالفلا يقارمو حاضيإلا رون)

 بقنب نكي مل ولو ءطرقك اًبوجو هكرح وأ هعزن اقیض همتاخ ناك ولو
 نذأو ةّرسك هأزجأ هنذأ ىلع هرورم دنع بقنلا يأ هيف ءاملا لخدف طرق هنذأ

 ءہوحنو بشخب فلکتی الو ءهعبصأب ولو هلخدأ لخدي الإو ءاملا امهلخد

 در) .نذألا ةمحش يف قلعي ام مضلاب طرقك :هلوق ءلوصولاب هنظ ةبلغ ربتعملاو
 ملك لات ثلاو تف (ایرکز ۲۸۹۱۱ لسغلا ثاحبأ يف بلطم / ةراهطلا باتك ءراتخملا ردلا عم راتخملا

 (ھ ۸٣۱ء۹۲۳ / ما: لانجرى و)

 ؟ے ات اچوہہ بجاو ل دعب ےک ےنوہ ےک شن ایک
 جو کس جے رک ل اعتساوریخوایناگم ی بارش لوكا -:(۱۳۳) لاوس

 ؟ ٹاپ ےہ کر ورضا رک لک ی ارحب ےک ےن وم مشن ایک بے اج شوک اےس

 اک نال تى تب ابآ اضم و دما فانتا

 تفں یم ےراب ےک سا لٹ ہنی رش ٹی داحأ ےہ لات اج انرکل اعتسا زی رو آن یھب لوك
 مرتے رجب کسا نة اج اش نرمی روا ےاج وہ لن ین لوركا ن کینہ ںیہ دراو ل ریو

 دهس لال اشتي سیم لسماتابجومہ جس اتوم سیب جاو لپ سا



 لال ا,,--- 900-02 ناشر

 یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع ٰیلاعت هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 ۱۸/۲ دؤاد يبأ نٹس) .مارح هليلقف هريثك ركسأ ام :ملسو هيلع هللا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یھن :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع

 ۱٦۷/۱۲( ةبيش يبأ نبال فنصملا) .رتفمو ركسم لك نع

 «توريب 151/4 رهنألا عمجم) .خلا نويفألاو ةشيشحلاو جنبلا لكأ مرحيو
 ء۳۷ ۰۱۱۲ ةيادهلا حرش ةيانب «هتئوك ۲۲٦/٢ ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح «5 ٠١/١ ةيدنهلا ىواتفلا

 (هتئوك ۲۸/۰ رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم

 (ايركز ۲۷۸/۱ ئواتفلا) .سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا :ةثالث لسغلا بابسأ

 ةذل يأ ةوهشب خلا ...... وضعلا نم ينملا جورخ دنع لسغلا ضرفو
 راتحملا ردلار .ناتخلا قوف ام يهو ةفشح جاليإ دنعو «خلا ملتحمک اًمكح ولو

 ملك یتا اف (ايركز ۲۹۹ ۸۱
 (ھ۱۲۳۷ ۱۲۴ | 0: لاه یب )

 مرت ھ٦ کت روگ لماع

 ای ے تیر کل سن یم تار قو ےک ترورض ترول اح ایک -:(۱۳۳) لاوس

 ؟ لینا ےہ تسرد ان اگل ید نہں ما ک لمت ر طی روا ؟ںیھ
 E و ص0 -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 یا ۔ے قلب ودب ترور یب بن ہے ل ناب لكك ذل نشو
 ۔ےہ لیک تاب یک رم ٹوک كلش سا ولة ید نہں لکم ایا حر

 ةراهطلا باتک / يماش) .هبادآك هبادآو تھا وس كلا سکس

 ملی اھت او اف (ايركز ۱

 AVIN) | ٭:ٰئاَر و

17%3 
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 زامتاقوأ س72 وی

 ؟ںیہ ےک ڈر دي ے نا ذآ عب ےک قداص و تنس رجا يك

 ؟ںییناپ ںیہ ےک مني دي ے نا دعب ےک ےن وہ تو لدن کر جج -:(۱۳۵) لاوس

 لولي سا نو ےک تڑپ ا ای -: دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 ( ۸ےہ اتیا )نس لان

 ءراتحملا درر .تقولا لوخدب مالعإلا ناذألا ةيعورشم يف لصألا نأل

 (ايركز ٤۷/۲ ناذألا باب / ةالصلا باتك

 ٥٤٤/٤( ناذألا باب / ةالصلا باتك «قئارلارحبل) .تقولل ال ةالصلل ةنس ناذألا َّنأل

 «سمخلا تاولصلا ريغل سيلو ةعامجلاب تابوتكملا ءادأل ةنس ناذألا

 ٠۴/١ ناذألا يف يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا) .خلا نينسلا وحن ءةعمجلاو

 (ايركز ميدق

 يتلا ةبوتكملا تاولصلا هل نذؤيو ناذألا هيف بجي يذلا لحملاف

 مل لترا تف (ايركز 7075/١ ةالصلا باتك / عئانصلا عئادب) .ةعامجلاب ىدؤت

 ( ا۷۳٣٣ | ماس لامن یت وذ

 0 لگ روس ناروو ےک زان 0 رج

 كك ےک تعار قرسود بج لوم ع ڑی زامن كرت )۱۳١(:- لاوس

 ؟ لب قوم منتر ایگ رم اس اکے کل جروس لم ے وم



rr(1) نا لاداشرز زانت اقوا  

 ارز امن کر ج ںی تروص لوتس -:دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 ۔ں ركاضق س د حبا زيا ايكون ورش فو ہو رک ںی ناایمردہکں وبك یئوہ

 ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا) .هرجف دسفت رجفلا لالخ يف سمشلا تعلط ولو

 (ايركز ۲

 ردلا» .قورش عم الفن وأ ةبجاو وأ ًءاضقولو اقلطم ةالص اًميرحت هركو

 (ايركز ۳۰۱۲ ةالصلا باتک / راتخملا

 تقو هموي رجف يدؤي ال هنإف (:ةيماشلا يف هتحت) رجفلا فالخب

 «عولطلا ٌورطب لطبتف «ةلماك تبجوف ءلماك هلك رجفلا تقو نأل ؛عولطلا

 ۳۳/۲ «تقولا لوحدب ملعلا طرتشي :بلطم / ةالصلا باتك ءيماش) .داسف تقو وه يذلا

 ملی اھت او تف (یجارک ۳۷۳۱۱ ءايركز

 AVI) /۲۹:یئ ان و)

 نركاعو تشقو تلك حرروسدعب ےک رٹ زای
 تم آپ نويل عب ےک زارت شرهم راه = )۱۳١(: لاوس

 ے اج آل کل روس تقو ے ارك اعوروا « لإن ےتارکاعد بحاص ماما دعب ےک

 ؟ے ںیہن سمار لك کاو

 ےن کر کز روا اعد تو ےک نرد” -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 نعش ہیک

 تنو لأ ایکو

 ۔ے ل اعدورکذ ےہ ےہ زان فر صتقو اے ںیم رت یئوک

 نأل :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 نم يلإ بحأ سمشلا علطت ىتح هللهأو هحبسأو هدمحأو هربكأو هللا ركذأ دُعقا

 ۱٦۹۳١( :مقر ٠١4/٠١ دئاوزل عمحم) .خلا ...... ليعامسإ دلو نم رثكأ وأ نيتبقر قتعا نأ

 نم لضفأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع اهيف ةالصلا :ةيغبلا نع هيفو



 زانت قو ناپ ا نین اداشرا

 يف يأ :اهيف ةالصلا :هلوق :يماشلا يفو (راتخملا ردلا) نآرقلاة ءارق

 .ةيغبلا نع رحبلا يف وه امك حيبستلاو ءاعدلا ةالصلاكو «ةثالغلا تاقوألا

 ملی اھت او تف (ایرکز ۳٥٣ ةالصلا باتک / يماش)

 aL) / ۲۵:ٰلاضر یت د)

 تليضفروا تو اک شاجروا ناشر ذا

 ناروا ؟ےہ نوم تب کت قواکت شا زامفروا قار شا زاغ -:(۱۳۸) لاوس

 ؟ے تليضف ايلى لوزامن

 رعب نمر [٢۰ فلل ےل حرروس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 فيا ںیہ ىورم لقبت ورورعتم قلت تلیضف یکق ار شا روا ءے اتوہ غور تتفو اكل ارا

 ركل ںیہ ےک ا.رفىلاتدثلا کے دامشرا اکمل ہیلع نوا لص قفص ترحم اع ور س لب تییاور
 ےل ےک لأ کر خ ےک ند لبي وے ھڑب تعکر "لبي ورش ےک ند ےل ےریھ ذأ

 -ںوہاج اج نکے یئارب رہ ےس فرط کی ا م ںو ات اج ناب اكد

 بق 1 عرولط شن اج آت زانت ںیم بوتر وا ۓاجوہ ای وا ارذ روس بج روا
 قات ےک ی اروا ےس نالہ “تش اي زامن هو ىلاج یھڑپ زامفوجدعب ےک ےٹنھکر اڑ ڑی كس

 ٹر یکتا نک ا فا تا كا تل یس
 تقواکت شاچرواء ںیہ ےک اہ رف رایت لاک وہ کیا لي نج ے ےک سا ی اھت لا تہ ےھ ڑپ
 ۔ےاتبءکتراہلا فمن

 نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 نيتعكر یلص مث «سمشلا علطت یتح هللا رك ذي دعق مث ءةعامج يف ةادغلا ىلص
 ةمات ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق ةرمعو ةجح رجأك هل تناك

 امم رکذ ام باب / رفسلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .بيرغ نسح ثيدح اذه ءةمات ةمات
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 ةنس ريغ امهو قارشإلا اتعکر امهل لاقيو (نیتعکر یلص مث) :هلوق
 (توریب ةيملعلا بتكلا راد ۸۱ A وس توپ یو وہ رووس ما .ىحضلا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس : :لاقهنع هللا يضر رامه نب ميعن نع

 لوأ يف ٍتاعكر عبرأ نم ينزجعت ال !مدا نبا ای :لجوزع هللا لوقي :لوقي

 01144 مقر ۱ ىحضلا ةالص باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هرخأ كفكأ كراهن

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 ننس) .ةنجلا يف بهذ نم اًرصق هل هللا ىنب ةعك ر ةرشع يتنث ىحضلا یلص نم

 YY) ترس یم ںیہ بو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ننس) .رحبلا دبز لثم تناك نإو «هبونذ هل رفغ ىحضلا ةعفش ىلع ظفاح نم

 (4 1/1 :مقر یحضلا ةالص يف ءاج ام باب / رتولا باوبأ «يذمرتلا

 / ةالصلا باتك «حيتافملا ةاقرم) .قارشإلا ةالص یمست ةالصلا هذهو ءةهاركلا تقو

 (توريب ةيملعلا بتكلاراد ۹۷۱ :مقر تحت 45/5 ةالصلا دعب ركذلا باب

 اهتقوو «لاوزلا ىلإ عولطلا دعب نم ىحضلا يف اًدعاصف عبرأ بدنو

 بلطم ءلفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «يماشلا عم راتخملا ردلا) .راهنلا عبر دعب راتخملا

 دجسملا ةيحت يف لصف / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم «ىجارك ۲۲/۲ ءايركز 455/7 ئحضلا ةنس

 ملك ىلاعتدشلاو تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠٠١١-٠١٠١ ٰیحضلا ةالصو

(alv / dlrs) 

 تنو کن ی اوآروا تش ام( لارا
 ؟ےاتب ر تب کف نوک ییا وآر وا تش اج تارشا -:(۱۳۹)لاوس

 رفا ےک ےل ج روس قرشا -: دعب امايلصمو اذماح باوجلا



 زامتاثوأ 0100110007

 28 کوہ عر ورش تلو اکت شاپ رپ کے ر کتے نمود ابی رقت اگوہ عر ورش دعب ر ٣۰

 ےس تنویر ٤٦ت شاپ تنو لگا اکن یاو لب فيلر ششي دحردا کے ر کت ربك

 یادول لش یاد ےن اہ یھڑپ دعب ےک برضم لم ف رے دامب نايل ناچ وم زیت پ وت شی
 - ںی دراو سف رش ٹمداعا ل اضفے دب یھبےک لثاون نا لب ےک

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نع

 (/4/ :مقر نيباوألا ةالص باب / ملسم حیحص) .لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص

 نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ىتنث ةدابعب هل نلدع ءوسب نھنیب اميف ملكتي مل تاعكر تس برغملا دعب ىلص

 نم :ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور دقو .ةنس ةرشع

 نع ةالصلا باوبأ ءيذمرتل ننس) .ةنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ةعكر نيرشع برغملا دعب یلص

 نبا ننس «410 :مقر ۹۸/۱ برغملا دعب تاعكر تسو عوطتلا لضف باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 (۱۳۷۳ :مقر ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا يف ءاج ام باب / اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتک ءةحام

 مامإلا هيف لاق ءديلولا نب بوقعي .فيعض دانسإ اذه :يريصوبلا لاق

 نع يوري :مكاحلا لاقو .ثيدحلا عضی ناكو ءرابکلا نيباذكلا نم :دمحأ

 .هفعض ىلع اوقفتاو :تلق .ريكانملا ةورع نب ماشه

 بوقعي هدانسإ يف :دئاوزلا يف .خلا ...... ةعكر نيرشع :هلوق :يددسلا لاق

 ناكو ءرابکلا نيباذكلا نم :دمحأ مامإلا هيف لاق .هفعض ىلع اوقفنا «ديلولا نب
 (ةیلودلا راكفألا تيب ۱۳۷۳ :مقر تحت ه 48 :ص لمكم ةحام نبا حورش) .ثيدحلا عضي

 وأ حمر ردق ضيبتو سمشلا عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط دنع اهلوأ

 راد ۱۸٦ :ص ةهوركملا تاقوألا يف لصف / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .نیحمر

 (توریب ةيملعلا بتكلا



 زا تان .ے_-ےٗےسٗ_س9۹لرلحڈنو۔ىىما) ن ٹل اداغر

 اهتقوو ءلاوزلا ىلإ عولطلا دعب نم ىحضلا يف اًدعاصف عبرأ بدنو
 (ايركز 455/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا) .راهنلا عبر دعب راتخملا

 می اھت لن او اف
 AVI) | لو: لاغير و

 ك اتوہ بكت ذو اكرابلا فضروا لاو ز

 ےہ نوم بكت فواکراہنلا ف ضروا لاوز -:(۰٥۱)لاوس

 ود لبي تبر شل الطا اکراہنلا فض -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ے ترورض كدت كلا کن اوك وفود ےس ات اچ ایک تاقوأ

 روا کرک وک وکس جب ے ےرراہتظا ےک ےزورراہتلا فض و کیا -: فلا

 اتوہ تقو یلایمرد کک کب أقف آب ورحفے قداص ےہ ٠ںیہ ےک یک *(ئرشر اهنا فل

 رچممرعب ےک ساروا ےہ رحم انرکت یش یکے زور لوا ضرف لبي لیپ ےس تقو لا ےہ

 ۔ے سولت لوكس لاو زرواوو رکی شوے زام اكرابنلا فصن سا ۔ ںیہ

 س اہتف حر الطص اول مج مے اتوہہ یک لاو ز یق الط ا سود اکراہنلا فروا -:ب

 تقو اک جن لک ےک بورخو عو ےک جرروس ل صا دوب ہے ا اج اہک “فر راہنلا فمن”
 انھڑب زامن یھب لوك یم تقو لإ« ںیہ ےترکر یت ھبے سس ٹواوتسا کس ا ےل یا ؛ےہ
 وا لب زامن ٹنمرٹ -۳ طا ا روا ءے اتوم اکٹ نمود ڑڈ لكيشارود اک ا روا ےہ ورک
 ۔ےہ یٹوہءارقتبا کت قو ےک رحم روارہظغےس یددعب ےک سہہ اتاج اہک ورك

 انكر وک قرف یب نأ ہے كلا كلا ںوفود “اوز” روا "ربل وک كيب ہصالخ
 ےک لاوز ےس یکرہک وے اتوہ دعي ہشنھگن و ای کیا آب: تنے لادز ربك مش ےس اپ

 تارضح ضني ن روا ےہ ليو ورک ن طم ےک لوق ار اتص زامن ںیم تفو رول ناایمرد

 یے لاق غرب لأ« وج رم لوق کن أ اعيد وركن امخدحب ےک یک ھے



 زنا ل ()ںالاداشرا

 ےہ ورک اتسم زامن ٹنمر ۵ھ ٣- فرصت فو ےک“ یثرعراہنلا فص یس لاو ز کے یہ
 ( لیس ۵دو ی واف )

 ىلإ ليللا نم ةينب لفنلاو ءنیعملا رذنلاو ءناضمر موص ءادأ حصيف
 (ةيماشلا يف هتحتو) .مویلا رثكألا رابتعا اهدنع الو اهدعب ال ئربكلا ةوحضلا

 يف ءوضلا ةراطتسا نم يعرشلا راهنلاو ءيعرشلا راهنلا فصنلا اهب دارملا
 هيلإ راشأ امك ءايغملا يف ةلخاد ريغ ةياغلاو ءسمشلا بورغ ىلإ قرشملا قفأ

 امهريغو عمجملاو يرودقلا ريبعت لدعو “اھدنعال” :هلوقب فنصملا

 نم موصلا تقوو سمشلا عولط نم راهنلا فصن لاوزلا نأل ؛هفعضل لاوزلاب
 عماجلا يفو ءةیادھلا يف لاق .طوسبملا نع رحبلا يفامك ءرجفلا عولط

 رثكأ يف ةينلا دوجو نم دب ال هنأل ؛حصألا وهو راهنلا فصن لبق :ريغصلا

 تقو ال ءئربكلا ةوحضلا تقو ىلإ رجفلا عولط تقو نم هفصنو ءراهنلا

 راهنلا نم موصلا ىون اذإو .رثكألا يف ققحتتل اهلبق ةينلا طرتشتف ءلاوزلا

 نم ال ىون نيح نم مئاص هنأ لاوزلا لبق ىون ول ىتح هلوأ نم مئاص هنأ يوني
 ۳۷۷/۱ ءايركز ۳٣۸/۳-۳٣٤ موصلا باتك / يماشلا عم راتخملا ردلار .اًمئاص ریصی ال هلوأ

 (یجچارک ۲٦٦٠٢ موصلا باتك / قئارلا رحبلا ءىجارك

 دقو - هلوق ىلإ - لاوزلا تقوب ريبعتلا نم ىلوأ هب ريبعتلا “ءاوتساو”
 نأ ىلإ راهنلا فاصتنا دنع وه هوركملا تقولا نأ ءاهقفلا تارابع يف عقو

 الب راهنلا فاصتنا بیقع وه امنإ سمشلا لاوز نأ یفخی الو ,سمشلا لوزت
 ال هنأ دارملا لعلف «هيف ةالص ءادأ نكمي ال نمزلا نم ردقلا اذه يفو .لصف

 يف - هلوق ىلإ - نامزلا اذه يف اهنم ءزج عقي ثيحب ةالصلا زوجت
 .رهنلا ءارو ام ةمئأ ىلإ يفرعلا راهنلا فاصتنا دارملا نأب لوقلا :یناتسھقلا

 (ىجارك ۳۷۱۱۱ ءايركز ۳۱/۲ ةالصلا باتك / يماش)



 الا ۲ (1) نک او شرر

 نم لوأ اذهو ءءامسلا دبك يف سمشلا ءاوتسا يأ :ءاوتسالاو هلوق

 هقالطإ ىلع اذه مث ءاًعامجإ هتقو ةالصلا ةهارك مدعل لاوزلا تقوب رييغتلا

 دنسم يف امل ءاوتسالا تقو ةعمجلا موي لفنلا ةحابإ يف يناثلل اًفالخ امهلوق

 «ةعمجلا موي الإ سمشلا لوزت ىتح راهنلا فصن ةالصلا نع ىهن :يعفاشلا

 / قئافلا رهنل» .خلا اناهن تاقوأ ثالث :رماع نب ةبقع ثيدح نم ملسم يف ام انلو

 ملك ی اھت او اف (توریب ةيملعلا بتكلا راد ۱٦٦١ ةالصلا باتک

(alm / 1:) 

 ے اتوہہ تنو اکی او ز یک ےہ الأي تادايك

 زان توی ا ؟ اتوب تنو اکل اوى كب الث تارايك )۱١۱(:- لاوس

 اه کس
 «بس اتم لی ند فرص لاوز -:دعب امأ اًيلصموادماح باوجلا

 یھڑب زامن یھب لوك کک ی: یم تار یر وپ ہے لاك وكاكل اوز سیم تار یم تدير ش

 ناک ٍتاعاس ثالث :لاق هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نع

 :اناتوم نهيف ربقن نأ وأ نهيف يلصن نأ اناهني ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ليمت یتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو ءعفترت یتح ًةغزاب سمشلا علطت نيح

 باتك «ملسم حیحص) .برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضت نيحو ءسمشلا
 (۸۳۱ :مقر ۲۷٦/۱ اهيف ةالصلا نع يهن يتلا تاقوألا باب / ةالصلا

 راهنلا فاصتنا دنع وه هوركملا تقولا نأ ءاهقفلا تارابع يف عقو دقو

 فاصتنا بيقع وه امنإ سمشلا لاوز نأ ىفخي الو سمشلا لوزت نأ ىلإ
 ملك لاترثلاو اف (ىجارك ۳۷۱/۱ ءايركز 7١77 ةالصلا باتک / راتحملا در) .لصف الب راهنلا

 AVI) | لو: ٌلاضتر ین د)



 زامتاثوأ ا اش

 مقفول ايمرداكءاشعروا برغم

 نمکی یا ایک ؟ ثبس اينو فقواتكل یم ز امن لء اشعر وا برغم -:(100) لاوس

 ؟ے تب اتے لك قواكش نمر"

 ے باف 1 يورك تواكب رغم - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لشو مکے اپتا ںومو ومو یلایمردب روا ےہ اتوہ تن بو رہے ک یف وا ےہ اتوہ ور

 - تاج نر کم ول کر یب یاد لك ت الع ےنپا تو اکن درہ ےل سا ؛ےہ انبرذنك ڈیڈ
 211111111112 ادا كل وزامفهسرابتغا ی اروا

 لوسر لئس :لاق هنأ هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 ةالص تقوو - هيفو - لاقف «ةالصلا تقو نع ملسو هيلع هللا یلص هللا

 باب / ةالصلا باتك «ملسم حيحص) .قفشلا طقسي مل ام سمشلا تباغ اذإ برغملا

 ١٦٦٦( :مقر ۲۲۳/۱ سمخلا تاولصلا تاقوأ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 «سمشلا برغت نيح برغملا تقو لوأ نإو - هيفو - اًرخآو ًالوأ ةالصلل نإ

 تيقاوم يف ءاج ام باب / ةالصلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .قفشلا بيغي نيح اهتقو رخآ نإو

 ۱٥١( :مقر ١ ٤ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ةالصلا

 يف نئاكلا ضايبلا وهو «قفشلا بیغم ىلإ اهبورغ نم برغملا تقوو
 هب ئتفملا حيحصلا نإ :ميجن نبا لاق .ةرمحلا وه :الاقو «ةرمحلا دعب قفألا

 الإ لمعي الو ءیتفی ال هنأ هنم ديفتساو «هیبحاص لوق ال ءبهذملا بحاص لوق
 / راتخملا ردلا ہدنبوید ةمألا هيقف ةبتكم ٥۰۰۱١ ةالصلا باتك / رهنألاعمجم» .مامإلا لوقي

 يف لوألا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا ءىجارك 751/١ ءايركز ۱۷/۲ ةالصلا باتک

 (ايركز ١١٥٥ لوألا لصفلا «تيقاوملا



 زامتاثوأ سس وی

 ملك اعتاد تف (دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ۷۸/۱ تيقاوملا باب / ةیادھلا) .ةرمحلا وه امھدنعو

(alv | Folks) 

 ؟ے مك یک ز مر وا توالت ل بعون اي ےتاقوا

 اھ نص زامن مکر کن آر قت قو ےک بور روا ول لاوز )۱٢۳(:- لاوس

 وانسي زامن یہ ورک ت اقوا روک - :دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ںیہ لام لن نا هريخراكذأورك ذي توالت یکم کک آر نک: ]قت ا
 رک ذی ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ةبانحلا لاح يف لجوزع هللا ركذ باب / ضيحلا باتك «ملسم حیحص) .هنايحأ لك يف هللا

 (۳۷۳ :مقر اهريغو
 یلص يبنلا ىلع ةالصلا مأ لضفأ يهأ نآرقلا ة ءارق نع يلاقبلا لئس

 يتلا تاقوألا يفو ءسمشلا عولط دنع امأ :لاقف ؟هباحصأو هلآو هيلع هللا

 ءاعدلاو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاف ءاهيف ةالصلا نع يهن

 «تاقوألا هذه يف نوحبسي فلسلا ناكو ءنآرقلا ة ءارق نم ئلوأ حيبستلاو

 حیبستلاو ةالصلا يف عبارلا بابلا / ةيدنهلا ئواتفلا) .بئارغلا يف اذك ءنآرقلا نوأرقي الو

 ملك یل اھت شاد اف (ایرکز ۳۱٦۸١ نآرقلا ة ءارقو

(aly / ع: لامر s) 

 ؟ےاتب ر کمر کت و اکر ایک

 ليبي ےک ےر کروا ؟ےاتب ر دک تنو ےک ر مت واک تیک -:(۱۰۴) لاوس

 ؟ لو ےک هاي زامن یش کک

 لا رواءےاتب ر کرکٹ و اکر -: دعب امأ ایلصم و اًدماح باوجلا
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 اواز امن کر تب لمم ےس ےن وں ورش تقو کرکے لا ٤ے لاگت قووورگی ئوکن ایمرد

 ( كج اپ ایل کد سیم ںیہن جے ا ؟ے دوم عر ورش بكت قو اک صکروا)۔ےہ تاج یک

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 سمشلا تلاز نيح رهظلا يب ىلصف «نيترم تيبلا دنع مالسلا هيلع ليربج يّمأ

 رصعلا يب ىلصو هلثم هلظ ناك نيح رهظلا يب ىلص دغلا ناك املف - هلوق ىلإ -
 (۳۹۳ :مقر 51/١ تيقاوملا يف باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هيلثم هلظ ناك نيح

 لوسر لاق :لاق هنع ٰیلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع :ليوط ثيدح يف

 ننس) .رصعلا تقو لخدي نيح اهتقو رخآ نإو :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ۱٥١( :مقر ۱ ةالصلا تیقاوم يف ءاج ام باب / ةالصلا باوبأ ءيذمرتلا

 اذإ ةفينح يبأ دنع اھتقو رخآو سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوأو
 تيقاوملا باب / ةالصلا باتك «ةيادهلا) .لاوزلا ءيف ىوس هيلثم ءيش لك لظ راص

 (دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ۸۱

 (راتخملا ردلا) هلثم هنعو هيلثم لظلا غولب ىلإ هلاوز نم رهظلا تقوو

 ةالصلا باتك / يماشلا عم راتخملا ردلا) .مامإلا نع يأ هنع هلوق :ةيماشلا يف هتحتو

 ا ا 2

 ملی اھت او اف (یچارک ۱۳۹۱۱ ءايركز ۲

 aller) | ۳:ا و)

 ايكوم ور تفو کرک ایمر وے ز امن كريظ

 ور تلو اكرصكل ب نایمرد ءاھتاہ رح ڑپ زامن کر ظ ید آک یا )1١2(:- لاوس

 ؟ باب لو مادا امن ليل ایگوہ

 اكرصكز امن ارور لبي تروس لو -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ یے اج نانادالب وہ در سافر پشان یک ت اے یکے وہ ورش ٹو



 زامتاثوأ لا 100027

 ءدسفت مل اهلالخ يف تقولا جرح مث قيضلا دنع ةيتقولا يف عرش ول

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١47/١ رحبألا ىقتلم حرش يفرهنألا عمحم) .حصألا وهو

 ءادأ نوکی تقولاب طقف ةميرحتلابو هتقو يف بجاولا لعف ءادألا مث

 هب مزج ام وه اندنع ًءادأ نوکی ةميرحتلاب هنأ هركذ امو (راتخملا ردلا) اندنع

 / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .ةيفنحلا دنع روهشملا هنأ هحراش رک ذو ءريرحتلا يف

 مل یل اھت او اف (یجارک ٦۲/۲ ءايركز ۹۱۹/۲-٥۲۰ تئاوفلا ءاضق باب

 aI) / ۳۴ ئا خر ین و)
: 

 تذو یر خ آوا ىلا نبا اك امن کر صع
 ؟ے یکی قواك امن كرصع )1١7(:- لاوس

 اك حرروعبج رب لوقر یف ےک یف -: دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 لاب نجى اووج ںیم سلس لإ 7 جآروا۔ے اتوہ غور تنو اکر صح ولع اجوہ شیپ در اس

 تو اک کرہ بآن ںیہ ےگ ماركو ياي لبعا تيرا یھب یم لئبوم ای ںیہ لوب یی
 روم ورش بكت قو اکر کیک گے تاج لكتب ےس نأ اے اہ ایل لدتا ںیہ ےک رام ولحم
 ےس لأ ء اج وہ ہن بلاغ نب الیہ سیم جروس کک ب ج دعب ےک ےن وہ ورش قورا ےہ

 انھڑب زامن تقو لأ ڈے اہ ا الی عروہ بج روا ےہ نگاہ یہ تہارکالب زامن دمي كمي
 روا یا ىفي عذب ںی تقو ىأ وہ یئوہ نوچ گا صع یکن و سأ بلا :ے اتوہ ورک

 - ےک ذب للم تقود ورك إ اے زامن اق یکن دروا یر گا

 امهلوق وهو ءهلثم هنعو ءهيلثم لظلا غولب ىلإ هلاوز نم رهظلا تقوو
 وهو :راكذألا ررغ يفو.ذخأن هبو :يواحطلا مامإلا لاق .ةثالثلا ةمئألاو رفزو

 .بابلا يف صن وهو «ليئربج نايبب رهظألا وهو :ناهربلا يفو ءهب ذوخاملا

 تقوو «لاوزلا ءيف ىوس ىتفي هبو ءمویلا سانلا لمع هيلعو :ضيفلا يفو
 (ايركز ۱٣٤١-۱٦ ةالصلا باتک / راتخملا ردلا) .بورغلا ىلإ هنم رصعلا



 زانی اقوا ۳۳۲ (1) نه او اش

 ءاوتساو قورش عم الفن وأ ةبجاو وأ ًءاضق ولو اًقلطم ةالص اًميرحت هركو

 ۳۲٣۲( ةالصلا باتک / راتحملا ردلا عم راصبألاريونت) .هموي رصع الإ بورغو

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع
 سمشلا بجاح باغ اذإو ءزربت ىتح ةالصلا اورخأف سمشلا بجاح ادب اذإ

 نع يهن يتلا تاقوألا باب / ةالصلا باتك ملسم حيحص) .بیغت ىتح ةالصلا اورخأف

 (۸۲۹ :مقر ۲۷۰/۱ اهيف ةالصلا

 ةدجس الو ةزانجلا ةالص الو ةبوتكملا اهيف زوجت ال تاعاس ثالث

 دنعو «لوزت نأ ىلإ فاصتنإلا دنعو «عفترت یتح سمشلا تعلط اذإ ةوالتلا
 ملك یکاھت او اف ۸٤/١( ةيادهلا ء۱۲۱۱ ةيدنهلا ئواتفلا) . بیغت نأ ىلإ اهرارمحا

lik)ر ۱٣٣۷۲۷۲ | مع: ) 
 ب

 أوم نا ذا لكبر غم تح در تھ دبر صع
 وب تكذب روا ے جوهر خم لی یر وک یز ام یک صحرا -:(162) لاوس

 ؟ لبني كوم ادار صعر وقم قوت نلا ذأ کب رغم

 روا ے زامن یک صحع یکن د ىأركا -: دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 یک اضق لب دعب ءاگےۓاجوہ ادا تہ ار کبار ف اکر صع وف ءایگوہ بورن روس تحب تڑپ

 ۔ے لاش رورض

 تقولا نم مئاقلا ءزجلا وه ببسلا نأل ؛بورغلا دنع بوی رصع الإ

 ؛تاولصلا نم اهريغ فالخب «تبجو امك اهادأ دقف کلذک ناک اذإو ......

 يف لصف «تيقاوملا باب / ةالصلا باتك ةيادهلار . صقانلاب ىدأتت الف ةلماك تبج و اهنأل

 ءايركز ۳۲/۲ ةالصلا باتک / يماشلا عم راتخملا ردلا ء۸۲۱۱ ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا

 (یجچارک ۳۷۱-۱



 زا تا ےس 7س (ا) نیھفاملاداشرز

 يفو .لصألا يف ركذ اذكه «سمشلا ريغتت نأ ىلإ هريخات هركي نکل

 یلص ول اذه عم نکلو ءسمشلا رمحت نأ ىلإ يواحطلا ركذو :يرودقلا
 تيقاوملا يف لوألا لصفلا / ةالصلا باتک ہةیناخراتاتلا ئواتفلا) .تقولا يف یلص هنأل ؛زاج

 (ايركز ٠5١7 :مقر ۱۳۱۲۰۱٥۰۸ :مقر ۲

 ءادألل نراقملا ءزجلا نأ هقفلا لوصأ بتك يف ركذ دقف هموي رصع الإ

 ةدابع تقووه ذإ ءصقان تقو رصعلا تقو رخآو ءةالصلا بوجول بس
 بورغلاب داسفلا ضرتعا اذإف ءبجو امك هادأ ِهاَّذَأ اذإف اًصقان بجوف ءسمشلا

 می اھت او اف (یجارک هناخ بتك دمحم ريم 44/١ ١ ةالصلا باتک / ةياقولا حرش) .دسفت ال

 aI) | سا: لانج نئ د)

 انھڑب لش س قو ےک لئے نا ذآ عب ےک قرت

 اتوہ قو کٹ نمر "دوج لمي ےس نا ذا دعب ےک ےنوہ رك -:(۱۲۸) لاوس
 ا

 رپ ہد للا ون تقو سا کے تپ -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 رادقم کے و سا کچ یکے نامت روا ےہ یکایک رب روط شایع اہ قدیر كل ویک لبن اي

 _ںیر لوغش شیاعدورکذ كلب ؛ ليام ہن ز من قو سا ہکے شش یا طايتطاا ذبل وہ شو مک

 يف ضرتعيو ريطتسي يذلا ضایبلا وه يناثلاو - ىلإ - نارجف رجفلا

 ماكحأ هب تبثي «کلذل اًريطتسم يمسو ءرشتني ىتح دادزي لازی الو «قفألا
 ءادأ زاوجو ءاشعلا تقو جورخو مئاصلل بارشلاو ماعطلا ةمرح نم راهنلا

 (ايركز 44٠١ ١ :مقر ٤/۲ تيقاوملا يف لوألا لصفلا / ةالصلا باتک ہةیناحر اتاتلا ٰیواتفلا) .رجفلا

 ضايبلا وهو يناثلا رجفلا عولط لوأ نم... رجفلا ةالص تقو
 (راتخملا ردلا) مضلاب ءاكذ عولط ليبق ىلإ ليطتسملا ال ريطتسملا رشتنملا



 انتا الا( نالا
 .يناتسهقلا يف اذك طوحألاو دمتعملا وه :يناثلا رجفلا عولط لوأ نم هلوق

 هنأل ؛قداصلا حبصلاب ىمسملا وهو ةرسيو ةنمي قفألا يف رشدنملا :هلوق

 بنذک رهظي رون لوأ هنأل ؛لوألا حبصلا ىمسيو لیطتسملا نم اًروهظ قدصأ

 حبصلابو «هلفسأ نود هالعأ يف ءوضلا نألو ؛هتلاطتساو هتقدل ناحرسلا

 يواطحطلا ةيشاح) .يناتسهق ءکاردالا ةياهن يف امك ةملظ هبقعي هنأل ؛بذاکلا

 (دنبويد داحتالا ةبتكم ۱۷۳۱۱ ةالصلا باتک / راتخملا ردلا ىلع

 يف ريطتسملا رجفلا وهو قداصلا رجفلا ربتعملاف :ضايبلا وهو هلوق

 ليطتسملا وهو بذاكلا ال ءءامسلا فارطأ يف ه ءوض رشدني يذلا يأ :قفألا

 در) .ةملظ هبقعي مث بئذلا يأ ءناحرسلا بنذك ءامسلا يف اليوط ودبي يذلا

 مل“ یل اھت او اف (ايركز ١ 4/؟ ةالصلا بانك / راتحملا

(2Y / ¥: ds) 

 ںوہںن



 تا! نا سس اےک ٠٠٨٠٨٠٨77 () یا لاداشرر

 تماق او كازا
27 

 ؟ ل کدے یک "زكا شارب ا لا “ںیم تمماق و نا ذأ
 اکے وہ ےت رکن ایہ تبر لعاکت ماما سی لئاسملا بال: -:(۱۰۹) لاوس

 ركاب ؛ ااه دين“ ربك لا سبک ا” كاما جار رداء ےاجایکم جب ظفار جكس
 روا ںیم “بکا” تا سكس رب زء ےۓاجاھڑب “بکا ہللا ربك ہللا” اے انھڑب کال

 ؟ایگایگں ویکق رف ںیم “بکا
 ےن ملی ہیلع یکم رکا یھب لکا رو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ںیم ےک رہ ےک تم اقا روا ناذا) “مرج ُةَماَقإلاَو مزج نال” :ہکے ايارفداشرإ

 : سب کوم م ج رخ 1ےک ےک رہ ہللب؛ اگ اج ایک ینہ اظ با عا نوک نا ی( کوم

 عنب “رکا ہللا ٌربكأ ہللا” ھتاسےک شے ءار بر گا با “زبك ہللا ءزبكأ ہللا”

 رگ لا چ ایام رف ےن ءاہقف ےس لإ ك لا ءاگوہ فالغ ےک ی دع اني عر طط
 نکی درہاظب چ رکا ج ءںیہ ےک هاب ھتاس ےک رپ زر يار« لن ايان کال وکرببگ تم اقا
 ہلا اے تروص کیا یکن ڑی رکا وک مز جیپ سیم تقی كي ؛ے اب روب مولع ب ارا ںیم

 کا هللا” كي ےس ہو یکے نام ود اھت اپر آج سیم ورک کا هللا” ےرسود

 ۔ےاروہ لوسكل یم تح م فرصع ےہ لاف الف ےک تیادہ یکم راپا: ےہ ایداگلرپءار یک

 :يرابنألا نبا لاق (راتخملا ردلا) اهنومضي ماوعلاو ربكأ ءار حتفبو
 اًفوقوم عمس ناذألا :لوقي دربملا ناكو .ربكأ يف ءارلا نومضي سانلا ماوع



 تاتادناآ يس 1 ناشر

 ىلإ هللا مسا فلأ ةكرح تلوحف ءارلا نيكست ربكأ يف لصألاو ءہعیطاقم يف
 يف اهنكسي يأ :ءارلا مزجیو :دادمإلا يفو «خلا هللا ملا :یفامک ءارلا

 ةماقإلا يفو ءةقیقح ناذألا يف نکل ؛فقولا ىلع ينعي :يعليزلا لاق ءريبكتلا

 ناذألا يف ةيناثلا ةريبكتلا نأ لصاحلاو :تلق «خلا ردحلل يأ .فقولا يوني

 لك نم ىلوألا ةريبكتلا امأو ءأطخ اهعفرو «ةقيقح فقولل ءارلا ةنكاس
 ةين ىلع ةحتفلاب ءارلا ةك رح :ليقف «ةماقإلا تاريبكت عيمجو هنم نيتريبكت

 مالك رهاظ وه ام ىلع ةكرح الب ةنكاس :ليقو ءاًبارعإ ةمضلاب :ليقو ءفقولا
 ا چرا کاش سوا كيم نا لا نأ اهلصاحو .خلا دادمإلا

 ءارلا كرحف نوكسلا یون اهلصو نإو ىفك اهنكس ناف «ةيناثلا ربكأ هّللاب
 هريص لوألا ربكأ ىلع فقولا بلط نأل ؛ةنسلا فلاخ اهمض نإف ءۃحتفلاب

 (ایرکز 77-08 ناذألا باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .حتفلاب کرحف ةلاصأ نكاسلاك

 نم صلختلل اهيلإ ةزمهلا ةحتف ليوحعب :ربكأ ءار حتفبو :هلوق
 (دنبوید داحتالا ةبتكم ۱۸۵/۱ راتخملا ردلا ىلع يواطحط) .نكاسلا

 لصاحلا نأ :هيف مالكلا طسب ام دعب ةياعسلا يف يحلا دبع انالوم لاق

 ةضورلا بحاص راتخم وهو «ينيمامدلا راتخم وه امك حتفلا :لاوقأ ةعبرأ هيف

 هيلإ لامو «ينغملا يف ماشه نبا راتخم وهامك مضلاو يفك ص حلا هعبتو

 .يعليزلاو يلالبنرشلا مالك رهاظ وه ام ىلع ةكرح ريغب نوكسلاو .يناتسهقلا

 عماج نع رحبلا بحاص هلقن امك مزجي نأ نيبو مضي نأ نيب رييخسلاو
 وه قحلاو ءراتخملا ردلا يشاوح يف يواطحطلا ديسلا هراتخاو ءتارمضملا

 ةلاسر ةلأسملا هذه يف يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا فنص دقو ءلوألا لوقلا

 ةنسلا نأ اهيف هركذ ام ةصالخ - ربكأ هللا ءار حتفب ربخأ نم قيدصت اھامس

 نوكسلا ىون اهلصو نإو ءكلذ یفک اهنكس ناف ءاھلصی وأ ءارلا نکسی نأ



 تماتا نا ٴ سے ےحےٹ سس )نکا لاداشرا

 / ناذألا باتک ءيراخبلا حيحص حرش يرابلا ضيف) .عجارتلف ءةحتفلاب ءارلا کرحف

 می اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد 7٠١5/7 ہدنبوید ٥٥۹/۲ ةماقإلا دارفإو ناذألا عیحرت

(APY / ord) 

 ہا نابن اذا
 ؟ے تیقح یک م ش یکے نک لا نایب گن کن اذا -:(۱۵۰) لاوس

 “رش لا نایب ںیم با وج ےک ناذا -:دعب امآ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہشیب تاملکےک سا و نے زاوآ یک ن اذا بج لك < ےہ تنسب ۔ے ا انہک

 ۔ے “لا ال او لوح “یم ب اوج “الفلا لهو وا پل یک وو

 نيرمغ هج نع هيبآ نع باطخلا نب رفع یہ مصانع نب نصفح نبع
 لاق اذإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا

 دهشأ :لاق مث ءربكا هللا ربكأ هللا مكدحأ :لاقف ءربكا هللا ربكأ هللا :نذؤملا

 لوسر ادمحم نأ دهشأ : لاق مث ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ءهللا الإ هلإ ال نأ

 رخال :لاق ءةالصلا ىلع يح : لاق مث هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ : لاق هللا

 .خلا ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ءحالفلا ىلع يح :لاق مث «هللاب الإ ةوق الو

 ۳۸١( :مقر ۱٦۷۱ نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب / ةالصلا باتك «ملسم حیحص)

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ه۲ :ص نذؤملا نذأ اذإ لاقي ام باب / ةحام نبا ننس) .هلوق لثم اولوقف نذؤملا نذأ اذإ

 (مالسلا راد ۷۱۸ :مقر ہةیدنھلا ةخسنلا

 نجلا ىف لوقيملا رم تيدح نط رصعتم اا تما ر
 لوقي نأ نذؤملا نذأ اذإ عماسلل بحتسی هنأ ملعا ءللاب الإ ةوق الو لوحال
 ۃحاحلا حاحنا) .هّللاب الإ ةوق الو لوحال لوقي هنإف ؛نيتلعيحلا يف الإ هلوق لغم

 (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ٢٥ :ص ةحام نبا ةيشاح



 تماق او ناذأ ا )اشا

 ءةالصلا ىلع يح :لاق امل :لاق هنأ ءانناوخإ ضعب ينثدحو :ئيحي لاق

 ملسو هيلع هللا یلص مكيبن انعمس اذكه :لاقو ہهللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق

 دللي :ف ٥ تی درس عم اذإ لوقب اما | يراعبل وہ .لوقي

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع

 :لاق اذإو - هلوق ىلإ - ربکأ هللا ربكأ هللا :لاق ءنذؤي نذؤملا عمس اذإ ناك

 دبمل فنصملا) .ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق «ةالصلا ىلع يح
 (يملعلا سلجملا ۱۸٤١ :مقر ٤۷۸/١ قازرلا

 ءنذؤملا عمس ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةيواعم نع

 .هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاقف ءةالصلا ىلع يح :لاق یتح ءلاقامك لاقف

 :مقر ۳۲۱۱۱۹ يناربطلل ريبكلا مجعملا ءتوريب رکفلا راد ۸۳٦٣ :مقر ۱٦٦/١ طسوألا مجعملا)

 نبا حيحص «ينغملا راد ۱۲۳۸ :مقر ۷٦۷/٢ يمرادلا دنسم «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۰

kê 0ا  

 ملك یک اھت او اف (يمالسإلا بتکملا ٦١٤ :مقر ؟ 57/١ ةمیزخ

Jo)سس  / (AVI 

 ؟ن يعدم باج ےک ن
 ««رافلا لت روا و ولصا لكك وے د باوج اکن اذا -:(۱۵۱) لاوس

 ؟ے اج نھ ایک هس نوم بج
 لوا ا ن توا قت اج فوت

 ۔ے تباث ےس ٹی دحر کیی ےس ا اتع ہللا الاڈ وت

 نب رمع هدج نع هيبأ نع باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نع
 لاق اذإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر باطخلا

 دهشأ :لاق مث ءربكأ هللا ربكأ هللا مكدحأ :لاقف ءربكأ هللا ربكأ هللا :نذؤملا
 لوسر ادمحم نأ دهشأ :لاق مث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق ءهّللا الإ هلإ ال نأ



 تماقادناآ سل( اداشرا

 لوح ال :لاق ءةالصلا ىلع يح :لاق مث هللا لوسر دمحم نأ دهشأ :لاق هللا

 .خلا .هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ءحالفلا ىلع يح :لاق مث ءهّللاب الإ ةوق الو

 ۳۸١( :مقر ۱۹۷/۱ نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب / ةالصلا باتک «ملسم حيحص)

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 (۷۱۸ :مقر نذؤملا نذأ اذإ لاقي ام باب / ةحام نبا ننس) .هلوق لثم اولوقف نذؤملا نذأ اذإ

 ال نیتلعیحلا ىف لوقي هنأ رمع ثيدحب صوصخم ماع “هلوق لغم اولوقف”

 هلوق لثم لوقي نأ نذؤملا نذأ اذإ عماسلل بحتسی هنأ ملعإ ههللاب الإ ةوق الو لوح
 :ص ةحام نیا ةيشاح ةحاحلا حاحنإ) .هّللاب الإ ةوق الو لوح ال لوقي هنإف ؛نيتلعيحلا يف الإ

 (توريب ركفلا راد ۱۸۲ :ص يدنسلا ةيشاح ةحام نبا ننس حرش يف ةحاحلا ةيافك «دنبويد ةيفرشألا ٢

 ءةالصلا ىلع يح :لاقامل :لاق هنأ انناوخإ ضعب ينثدحو :ىيحي لاق

 ملسو هيلع هّللا یلص مكيبن انعمس اذكه :لاقو .هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق

 (518 :ف 50 :مقر ۸٦٦٦ ؟يدانملا عمس اذإ لوقي ام باب / يراخبلا حیحص) .لوقي

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع

 :لاق اذإو - هلوق ىلإ - ربكأ هللا ربكأ هللا :لاق «نذؤي نذؤملا عمس اذإ ناک

 دبعل فنصملا) .ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ءةالصلا ىلع يح

 (يملعلا سلجملا ۱۸٣٤ :مقر ٦۷۸/۱ قازرلا

 ءنذؤملا عمس ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةيواعم نع

 .هّللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاقف ءةالصلا ىلع يح :لاق یتح ءلاقامك لاقف

 يناربطلل ريبكلا مجعملا «يملعلا سلجملا ۸۳٦٣ :مقر ۱٦٦٢١ يناريطلل طسوألا مجعملا)

 راد ۱۲۳۸ :مقر ۷٦۷/٢ يمرادلا دنسم «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۷۳۰ :مقر ۹

 اا هم | 7

 ملی اھت او اف (يمالسإلا بتکملا 41 4 :مقر 7 45/١ ةميزخ نبا حیحص «ينغملا

 ( مانام ور | :FF یب )



 تاۃ انا سس ا“ 0 نا لاداش را

 انکم الس فو ےک توالت اب نا ذأ
 ؟ے اههكاني دبا وج ایان گم الس تقو ےک توالت ای نا ذآ -:(۱۵۲)لاوسم

 ےک نلا ذأ ای ہوا ررکت سوال 72 -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ؛ لاب جاو رپ لأ یھب انید باوج والام انركمالسوكس أ ہوہہ لوخشمںیم ہد باوج

 ۔ ںی ع قے ديد با وج یک کم الس وہ يسد باوج کن اذ ارادہ

 وأ لكألاب لوغشملاک ةقيقح باوجلا نع زجاعلا ىلع مالسلا هركي
 قحتسی ال ملس ولو ءنآرقلا ةءارقو ةالصلاب لوغشملاك اًعرش وأ غارفتسالا

 (ىجارك 11/١" ءايركز ۳۷۵/۲ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «يماش) .باوجلا

 «مالسلا هيلع دری الو ءءالخلا يف وه نم ىلع ملسی نأ هركيو :ةيناخلا يفو

 فوشكم ناك نإ مامحلا يف اذكو «ملعلاب لغتشملاو يراقلاو لکآلا اذكو

 ىلع ةيزازب ہہٹئوک ۲۰۷/۸ ءايركز ۳۸ ۰/۸ عيبلا يف لصف / ةيهاركلا باتك «قئارلارحبلا) .ةروعلا

 (ايركز ميدق 05/5 ءايركز ديدح ٠٠٠١/7 مالسلا يف عون / ةيهاركلا باتک «ةيدنهلا شماه

 باب / قئافلا رهنلا) .عنمي سيل هنأ هنم ملعتو ءاًعئاج تنك اذإ الإ الكأ عدو
 و 1

 ملكا یل اھت او اف يركز ۷ ةالصلا دسفي ام

 art) / /۹:ٰاضر ین د)

 یوم ورش نا ذأ ایمرد ےک تالت

 اکب اوج یاب زوے اہم روش نا ذا وہ ےترکت والتر گا -۔:(۱۵۳) لاوس

 ؟ے ایک
 کپ ر ںیم ترول وس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 مکر گا کے كل عطر ںیم سا ےن تارحش فنٹروا۔ںیمد باوج اكن اذار کک ور توالت

 نیر رکا ليلا ند پا اکن اذا كرسى يار كك ور توالت ںیہ ےہ دكت والی کہ ر شش



 فم ااو علا rar ( 0 نک سلاداشرإ

 یک تروس روا۔ںیر ےک ےس ليتر ورض یکے يسد باوج یاب ز وت ںیہ ےہ رر کت والت

 باج یتا ليكن اذا روي کک ور توالت ےک ےنوہ تينا ذا بج کے نگاہ لاي
 دلي درك ورش ت والتر کید ع! ےک لأ« لالعاب ليسو ے اعد ےن وہ تن اڈاروا يدم

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 / ناذألا باتك ءيراخبلا حیحص) .نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ءادنلا متعمس اذإ :لاق

 87/١( يدانملا عمس اذإ لوقي ام باب

 نوتصني اوناك ءىضم اميف اوناك اسان نأ تثدح :لاق «جيرج نبا نع

 دبعل فنصملا) .هلثم اولاق الإ اًئيش نذؤملا لوقي الف ءنآر قلل مهتاصنإك نیذأعلل

 (يملعلا سلجملا ١845 :مقر ۸۰/۱ هل تاصنإلاو ناذألا عمس اذإ لوقلا باب / ناذألا باوبأ ءقازرلا

 و هدجسم ناذأ ول بيجيو هلزنمب أرقي ناك ول نآرقلا ة ءارق عطقيف

 رهاظل ناسللاب اهبوجو رهاظلاو ءاقلطم هناسلب بيجيو عطقيف اندنعامأو
 عمراتخملا ردلار .“لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ” :ثيدح يف رمألا

 باتك «عئانصلا عئادب «ىجارك ۳۹۸/۱ ءايركز 548/7-59 ناذألا باب / ةالصلا باتك ءيماشلا

 (توريب 550/١ نيعماسلا ىلع بجي اميف لصف / ةالصلا

 ناف «ناذألا عمسف نآرقلا أرقي دجسم يف لجر :لزاونلا عومجم يفو

 نإو «نذؤملا بيجي الو «هت ءارق ىلع يضمي دجسملا يف لجرلا اذه ناك

 يف يضميو «نذؤملا بيجي ال ہدجسم ناذأ اذه نكي مل ناف هلزنم يف ناك

 ىواتفلار .نذؤملا بيجيو نآرقلا عطقي هدجسم ناذأ اذه ناك نإو .هتءارق

 يف :رحآ عون ءاهبادآو اهننسو اهتابحاوو ةالصلا ضئارف يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيناحراتاتلا

 (ايركز ۲۰۱٢ :مقر ٤/۲ ٠١ لصفلا اذه نم تاقرفتملا

 ولو «ةباجإلا ىوس لامعألا نم ءيشب الو «نآرقلا ة ءارقب لغتشب الو

 .عئادبلا يف اذك «ةباجإلاو عامتسالاب لغتشيو عطقي نأ يغبني ة ءارقلا يف ناك



 تا! نا سس 27 () ی الاداشرر

 «عئانصلا عئادب ءايركز 01/١ يناثلا لصفلا «ناذألا يف يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا)

 ۲۳۹/۱ ناذألا باب / ىبلج ةيشاح ءايركز ۳۸۳۱۱ نيعماسلا ىلع بجي اميف لصف / ةالصلا باتك

 (هتئوك 55/١" ءايركز 45٠0/١ قئارلا رحبلا ءايركز

 دجسملا يف اهريغو ةوالتلا نع کسمیف ءناسللاب نذؤملا ةباجإ بحتسيو

 ملك لاحت للاو اف (دنبوید ةيزازعإلا ةبتكملا 51١/١ ناذألا باب / ةالصلا باتك ہقیافنلا حرش) .هريغو

 al) / الار یت وذ

 انهي ز امن ل یم یچسس یکرسودر کیپ نا ذأ س۲ی رس کیا
 یرسود زار ڈر نا ذآ ل مدت کیا ےن بحاص نذ وم کیا -:(۱۵۳) لاوس

 ؟ے ایک امر ش لان ا یہ کاج سیر
 ے7 ےک ناذآ سرچ ۰ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے شيك ومر زم نوکر ادت لا نير اوآ ا گج رسودرطعالب روا ۓاج یک ادا امی و کے

 الإ هيلإ عجري ال مث ءةجاحل الإ ءهنم ج رخي مث ءاذه يدجسم يف ءادنلا عمسي ال

 (توریب ةيملعلا بتكلا راد ۲ دئاوزلا عمجم ءركفلا راد ۲٢ :مقر 07/7 طسوألا مجعملا) .قفانم

 ىلعو ءملسو هيلع هللا یلص مساقلا ابأ ىصع دقف اذه امأ :هنع هللا يضر ةريرهوبأ

 ال نأ ,مهدعب نمو ءملسو هيلع هّللا یلص يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ دنع لمعلا اذه

 رمأ وأ ءءوضو ريغ ىلع نوكي نأ ءرذع نم الإ ناذألا دعب دجسملا نم دحأ جرخی

 (؟١٠7 4 :مقر ٦١۰٥٥ ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا ةيهارك يف ءاحام باب / يذمرتلا ننس) .هنم دب ال

 هل نمب صوصخم ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا زاوج نأ ىنعملاو

 حرشب يذوحألا ةفحت) .جورخلا هل زوجي الف هل رذع ال نم امأو ءجورخلا يف رذع
 ٠١( 4 :مقر تحت ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا ةيهارك باب / ةالصلا باوبأ ءيذمرتلا عماج



 تما نا سس ُھفأ سس 0 نیا لاداشرا

 هنكمي الو جورخلا يف ةرورض هل ناک ناف :يهوكنكلا خيشلا لاق

 ال كلذ لبق ىلص ناك نإف .جرخو هتالص ىلص ةالصلا ةماقإ نيح ىلإ دوعلا

 ميقأ اذإ امأف «ةغراف هنمذ ناف ءةوعدلا ةباجإ هيلع سیل هنإف ؛ہجورخب سأب

 هركت يتلا تاقوألا ريغ يف ةلفان يلصي هلبق یلص دق ناك نإ هنأ ىلع رثكألاف

 ةعبرأ انهه :تلق (بكوكلا) ةعكر هعم مض اًبرغم ناک نإيف ءلفاونلا اهيف
 ةالصلا تميقأ ام دعب دجسملا نم جورخلا :ةعبارلاو ...... ةيفالخ لئاسم

 رجفلا یلص نم :راتخملا ردلا يفو .زجوألا ىف اذك ةمهتلل اندنعهوركمف

 «نييلوألا دعب لفنلا ةهاركل تميقأ نإو ءاقلطم جرخيف برغملاو رصعلاو
 .یھتنا ءمامتالاب مامإلا ةفلاخم وأ ءاريتبلا نيروظحملا دحأ برغملا يفو

 (ؤانکل ءاملعلا ةودن ةعبطم ۲٠١/١-۲۳٠ خيشلا تاقيلعت عم يردلا بكوكلا)

 جورخلا هل هركي هلخد ام دعب نذأو «هيف نذأ ام دعب دجسملا لخد نم

 رحبلا يف حرصو «ةيفنحلا انباحصأ نوتم يف حرصم وه امك هيف يلصي نأ لبق
 دارأ نمل ناذألا دعب جورخلا زاوجي اضيأ هيف حرصو «ةيميرحت ةهاركلا نأب

 .بهاذملا باحصأ رئاس دنع مکحلا كلذك «هتجاح ءاضق دعب عوجرلا

 مامإلا ةعماج 7 47/7 يريمشكلا هاش رونأ دمحم خيشلل / يذمرتلا عماج حرش يكذلا فرعلا)

 ملك یل اھت ثادق (دنبويد هاش رونأ دمحم

(aI | 1:) 

 ؟ے مک ن اذا ك ےک زان تع امج اہ لب كا یک
 ء ںیہ یراچ گہ زمنردنا ےک ھگ جو یکن ا ڈ کال لک أ -:(۱۵۵) لاوس

 ؟ كوت قيد نل ذا یل ےک نع كي زامن کرہ نا سمكا يك
 ے ےک ل اوةعشي زامن ںی ھگ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 مكسب بجز وا لش مہ ات ؛ یگےۓ اچ وہ ادا تس ےس لاء لكن اذأ دهس كدا



 تماقإو نا ذأ 0 سس (1) نشا م اداشرا

 -َ اج ید ےد نکا ذا یکے كذا تعامج اب سیٹ

 دوسألابو يب هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ىلص :لاق ةمقلع نع

 يف يقهيبلا هاور) .مهتماقإو يحلا ناذأ انئزجي :لاقامبرو ءةماقإ الو ناذأر يغب

 ٠۹۷/۱ مهتماقإو ةعامجلا ناذأب ءافتكالا باب / ناذألا باوبأ عامج :ةالصلا باتك ءٰیربکلا ننسلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۹۱۸ :مقر

 ةنس هنأل ؛ًءاضق ولو اهتقو يف سمخلا ضئارفلل ةدكؤم ةنسوهو

 رفسلا ةلاح لمشو :سمخلا ضئارفلل :هلوق (راتخملا ردلا) تقولل ال ةالصلل

 ولو :حاضيإلا رونو نمحرلا بهاوم يف لاق «ةعامجلاو دارفنالاو رضحلاو
 يف هتيب يف يلصمل هک رت هرکی ال نکل ؛اًرضح وأ اًرفس ءاضق وأ ءادأ اًدرفنم

 باتك ءراتحملا درر .اًبدن هب يتأي هنأ :دادمإلا يفو .هيفكي يحلا ناذأ نأل ؛رصملا

 (ايركز 45/7 ناذألا باب / ةالصلا

 .ةهارك ريغ نم هأزجأ مهتماقإو سائلا ناذأب ىفتكاو هتيب يف لجر یلص اذإ

 (ايركز ٣٠٠٢ :مقر ٥٥٥۸٢ ةيناحراتاتلا ئواتفلا) . لضفأ وهف نذأ نإو :ديرجتلا يفو

 دجسم ىف العف اذإ يأ ءرصم يف هتيب يف لصمل امهك رت هركياال يأ
 نبا هيلإ ريشي امك ءامكح مهلعفك هلعف راص انذؤم اوبصن امل مهنأل ؛هتلحم

 ناذأ :لاق ثيح ةماقإ الو ناذأ الب هراد يف دوسألاو ةمقلعب ىلص نيح دوعسم

 باتك ءةياقنلا حرش) .هريغو يزوجلا نبا طبس هاكح مرثألا هاور ءانيفكي يحلا

 م ا اقشاو ان (دنبوید ةيزازعإلا ةبتكملا 512/١ ةالصلا طورش / ةالصلا

 (ھ۱۳۲۸۹۵ / ۳: افر ین )

 انب د نا ذأ لیپ ےس نا ذا کر چے لیکز انت عام اب ليك

 ناذآ کرس ےل ےک تع بزاف بم کے سجو یکن کاڈ کالایک -:(107) لاوس



 تما نا سس لە سس )١( نگ لاداشرا

 ؟ںیہ ےک ماب زامن ںی م کل تو لوا یکم م ناذأ قياايهس ىرورضر انا اک

 نرگس یکن نك: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لايم كب ؛ ليتىرورضر اظن کن اذا کر جس ےل ےک لأ وے اپ روم م امتنا کت ع امج

 (۱۴۹۶۱۱۶ ۲رن ید مولا اد یون )ےس یتساج گپ تعارج اہ زامنرکے د ناذآ یت

 ةالصلل ةنس هنأل ؛ًءاضق ولو اھتقو يف سمخلا ضئارفلل ةدكؤم ةنس وهو

 نأل ؛رصملا يف هتيب يف لصمل هكرت هركي ال نكل (راتخملا ردلا) تقوللال

 (ایرکز ٦۹/٢ ناذألا باب / راتحملا درر .اًبدن هب يتأي هنأ :دادمإلا يفو .هيفكي يحلا ناذأ

 .ةهارك ريغ نم هأزجأ مهتماقإو سائلا ناذأب ىفتكاو هتيب يف لجر یلص اذإ

 (ايركز ©٠٠٠١ :مقر ٠٠۰/۲ ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا) . لضفأ وهف نذأ نإو :ديرجتلا يفو

 :ليقو .ناخ يضاق ٰیواتف يف اذك «ةعامجلاب تابوتكملا ءادأل ةنس ناذألا

 .خئاشملا ةماع هيلعو .يفاكلا يف اذك ءةدكؤم ةنس هنأ حيحصلاو «بجاو هنإ

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 57/١ ناذألا يف يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 ال امهل ابدنو .رصملا يف هتيب يف لصمل الءرفاسمللامهكرتهركو

 (جارسلا رادو ةيمالسإلا رئاشبلا راد ١61/1 ناذألا باب / ةالصلا باتك «قئاقدلا زنك) .ءاسنلل

 يلصمللو رفاسملل هبدنب زنکلا حيرصت تملع دقو :نيدباع نبا لاق

 لاق .ةمثؤملا ةهاركلا يفن يحلا ناذأ ةيافك نم دوصقملاف ءرصملا يف هتيب يف

 ,هتيب يف يلصملل امهكرت هركي يحلا يف اونذؤي مل ول هنأ هموهفمو :رحبلا يف
 (ايركز 7177-54 ناذألا باب / ةالصلا باتک «راتحملا در) .ىبتجملا يف حرص هبو

 يف هتيب يف يلصملاو رفاسملل ةماقإلاو ناذألا يأ “امھل ابدنو” :هلوق

 ناذألا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .ةعامجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل رصملا

 ملی اھت او اف (دنبوید ایرکز و توریب ةيملعلا بتکلا راد ۱١

 oY) | ®: یر )



 تما نا ٴ ےس حس( )نی٠ا لاداشرا
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 رک عاج ےک تم اق ار يتب لبيك
 ىءاشعأت اهنا نیم: ے لوم وا رواء اشعز اف ںی ھگے راه -:(102)لاوس

 ای قوم تسرد وا رت روا ءاظعز امن ىرامب كس ےہ لاوس فر قلى ےب ےک تماقتار يخي زاغ
 - ليزا وانس باوج لييصفماب و سيف

 رعب ے تماقا کے یک تنس - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ساروا ءايكوماد( رف یھب ییز امن تكس تیم ا ا ات ارگا نین ےاج یکادات عام

 - ےس اچ انر کم امت ادی زط کت مات رہن آم یوم تسرد ىو لكي وا توج دعب ےک
 يف اذك «ةماقإو ناذأ ريغب دجسملا يف ةعامجلاب ةبوتكملا ءادأ هركيو

 يف دجو اذإ رصملا يف يلصي نمل امهكرت هركي الو .ناخ يضاق ئواتف

 نأ لضفألاو «نييبتلا يف اذكه .ةعامجلاو دحاولا نيب قرف الو ءةلحملا

 ةلحملا كلت يف نذؤي مل اذإو .يشاترمتلا يف اذك «ةماقإلاو ناذألاب يلصي

 ولو .طيحملا يف اذك «هركي ال ہدحو ناذألا كرت ولو ءامهكرتهلهركيب

 ميدق 0 4/١ ةالصلا باتك / ةيدنهلا ٰیواتفلا) .يشاترمتلا يف اذك ءهركي ةماقإلا كرت

 (ايركز "72/7 ناذألا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در عم راتحملا ردلا ءايركز

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل بجاولا ةوق يف «ةدكؤم ةنس ةماقإلا اذكو

 ةموادمللو ءمكر بكأ مكمؤيلو مكدحأ مكل نذؤيلف ةالصلا ترضح اذإ

 راد ۷٦ :ص ناذألا باب / ةالصلا باتك «حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم) .ضئارفلل امهيلع

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتکلا

 ( مامر و١ / ۸:یئانہر نئ و )

 انہکت مہ ات! یددوخ کب حاص ماما

 ري ی یم ابا یک موہن یگوکالاو نك مات إو والع ےک ماما رکا -:(۱۵۸) لاوس



 ت اتا نا سي ےس لسس() نیم ںاداشرا

 كيك تماقإه هوب قدي امن تروم لوركا كاي" انک کت ماقا ےرڑھکےڑھک

 ۔ںیام رن تحاضو ؟ لیا

 کے رب تل یم ترو ل وس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 نا )۔ےہ ورک نك فا کت روك ء درك عر ورش انک بكت ماقتا تن دو بحاص ماما

 (و«رم يمر یو اف ۲۸۳/۲ لك اتنا

 .رهظلا ىلصو ماقأو هسفنب هرفس يف نذأ مالسلا هيلع هنأ :ءايضلا يفو

 عم يأ تنذأل ةفيلخلا ال ول هنع هللا يضر رمع لوقل ءخلا لضفألا :هلوق

 ةماقإلاو ناذألا رشابي ناك ةفينحابأ نأ جارسلا يفو ءهانمدق امك ةمامإلا

 (ايركز ۷۱/۲ ناذألا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا ردلا) .هسفنب

 نإو ءمالعإلاب تلخأ اهتوص تضفخ نإ اهنأل ؛ةأرما ناذأو ...... هركيو
 فيعض «ةروع هنأل :هلوق (حالفلا يقارم) .ةروع هنأل ؛ةيصعم تبكترا هتعفر

 ةالصلا باتك ءيواطحطلا ةيشاح) .اھتالص اهتوص عفرب دسفت الف ةئتف هنأ دمتعملاو

 (یچارک هناخ بتك ىميدق ۱۰۸ :ص ناذألا باب /

 5 لاجرلا ةعامجب اهتماقإو ةأرملا ناذأ زاوج مدع ىلع ءاهقفلا قفتا

 ملك ىلا ثادق (تيوكلا ۹/٦ ةيهقفلا ةعوسوملا) .خلا

 (ھ۱۳۲۱۷۹/۱۸ / 4:ا و )

 ؟ے اہک ماقا چ کلاسرا ١-١ ١ایک
 اموت نو وج وور لول یم لوب ز تقم ےک ےک شيكت ماقا رکا -:(۱۵۹) لاوس

 ؟ سکا ے اتکس پک یکی کل اسم اا۔-١

 سأ ومر وعشاب گا ہلامسراا۔-۰ -:دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 ےک ےگ 2 لام تروص لوتسم کے يرتب نكي ےہ ترور چ رکا تماقإو ناذأ یک

 - ےس اج لاي این کہ کر یکی ماما دوخ ےس اھ



 تاادناآ يس شل لل (1) نب سلاداشرإ

 ال ءلقعي ال يبصو ناركسو هوتعمو نونجمو ةأرما ناذأ داعی اذكو

 للعو .هراركت ةيعورشمل :هلوق نم يأ (راتخملا ردلا) رمامل مهتماقإ
 :لاق . صقان هنأ الإ هب دتعم هنأب بدلاو «هب دتعم ريغ هنأب لكلا يف بوجولا

 ءايركز 5١1/7 ناذألا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .يشاترمتلا يف امك «حصألا وهو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۱۸/۱-۱۱۹ ةالصلا باتك / رهنألا عمجم

 امل ىلوألاب لقعي ال يذلا يبصلاو نونجملا ناذأ ةهارك ىلإ هب راشأو

 ا لیصفت هيفو «هناذأ هرك نم ناذأ ةداعإل فنصملا ضرعتيملو .انركذ

 «ءالؤه ناذأ ىلع دامتعالا مدعل لقعي ال يذلا يبصلاو ...... ةأرملا ناذأ داعيو

 ىدؤيف ءربتعم هنأ لاحلاو ءربتعملا ناذألا سانلا رظتني امبرف مهيلإ تفتلی الف

 .هوركم تقو يف اهعاقيإ وأ يدؤملا ةحص يف كشلا وأ ةالصلا تيوفت ىلإ
 ءدنبويد ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد ٥٥۸/۱ -٦٥۹ ناذألا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا)

 ملك ی اھت او اف (تيوكلا ۹/٦ ميقملا طئارش / ةماقإ :ةدام ءةيهقفلا ةعوسوملا

 alfa) / مس. لاري و)

 م۴ کت ماتر تنو تعم دب كرمت اضن
 شٹ تدل شاک م اق ل کر روا تمام تنو تدب یر مع اتق )۱٦١(:- لاوس

 بسر کیتی تم اقا دعي ےس سا تہ ےہ اہ دھڑ کر کے اضق ینا ید آی وکی شی ؟ےہ میک

 ؟ںیئگای اگ
 کے قمر تہ کے ادھلکےنءاہقف -: دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 ے ںییکیرورض بكت دوز ہو روا اچ ل مکے می کیو كري اض

 ءیگےۓ اج وم اوا قري ل هذي اق ےک تماقإ ريخبركا قاب ںیہ ےک راى کے زاوآہتہآ

 _ لوم یاد ام یس اکے اجاكس يي روا



 تما او ناذأ دات شگسوےاسٹبٹسجٹئسیوسٔوو ہر

 ءًءاضق وأ ءادأ اًدرفنم ولو ضئارفلل ة دکؤم ةنس ةماقإلاو ناذألا نس

 (دنبوید وپڈ كب بقاث ٠٦ :ص ناذألا باب / حاضيإلا رون) .لاجرلل اًرضح وأ اًرفس

 نإو ءاضقلا تقو هنأل :ردلا يف لاق ءخلا ةالصلل ةنس هنأل ؛ءاضق ولو

 يأ اھتقو كلذ ناف اهركذ اذإ اهلصيلف :مالسلا هيلع هلوقل ءادألا تقو تاف

 باتك ءراتخملا ردلا عم راتحملا درر .دجسملا يف اهضقي مل اذإ اذهو ءاهئاضق تقو

 می اھت او اف (ايركز ٥۹/۲ ناذألا باب / ةالصلا

 APE) | ۱۸:ئافر ین د)

 ےل ےک نع ب زامفاضق نايمرد ےک صح ظل بيرتس ا يك

 لوو فمنذ مالا
 اتباچ ان زارغاضق ینا سم یر سر عا كس زان کہ ضي -:(٦۱ا) لاوس

 ؟ يأ اگ ت اجاید ماكتماقناو نا ذاوک ا ایک اج

 و نا ذاوك سا ےہ ليت رورض لوك -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ے ناكل ےک ںو زامن بست ماقتا نا ذا كرت ویک کت ماقا

 هركي الف دجسم اھل ةبرق وأ رصمب هتيب يف ةعامجب ولو لصم فالخب
 لب ؛هيف ةعامج ةالص دعب دجسم يف ٍلصم وأ هيفكي يحلا ناذأ ذإ ءاهكرت

 نأل ؛هتماقإو هناذأك اهتماقإو ةلحملا ناذأ نأل (راتخملا ردلا) اھلعف هركي

 ةقلعب یلص نيح دوعسم نبا هيلإ ريشي امك ءمهلك رصملا لهأ بئان نذؤملا
 ةالصلا باتك ءراتحملا درر .انيفكي يحلا ناذأ :لاق ثيح ةماقإو ناذأ ريغب دوسألاو

 میل اھت او اف (ایرکز ٦۳/۲ ناذألا باب /

 alva) | ٣ے: اشر و)



 تا! نا ےس... گا ن () ی الاداشرر

 ؟وہا ٹک 8 اہک کم

 ایک 0. اک غانو کوما تكل اہک کم ںیم زار کت دع امج, -:(10) لاوس

 ؟ےئ لك
 مارے ےک او ےک ر یک >:دعب اصآ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےک كل ب فص ليل یک ںی اب ںی ادلب ؛ےہ لى رورض انوہہاڑ کے چی لكلاب ےک
 ( لیک ڈ ۴۷۵۸۵ دوک کوت بد تعاش اراد۸ ۲ والا نصا: اتت )ےس کاج یک گروہ

 رحبلا يف اذكه ءدجسملا يفو .ةينقلا يف اذکھ «ضرألا ىلع میقیو

 (ايركز 515/١ ناذألا تاملك يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ئواتفلا) .قئارلا

 باتك «قئارل رحبلا) . ضرألا ىلع ةماقإلاو لاع عضوم يف ناذألا نسيو

 ملكا ىلاعترثلاو تف (دنبوید ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد 4 49/١ ناذألا باب / ةالصلا

 (ھ۱۳۲۱۷۹۸ / ۰٠ار و )

 نا ذا یک عت نل او گڑ اد
 1 روا هب نشو ش اکتادابع ہے یز انتو سکا )۱٦٢۳(:- لاوس

 یکس ا وے اتت یک نا ذآ ںیم دچا ءے اجا ڈنم یشژاد ہو رکے انكر ب ذج اکت مدح

 ا
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 و" قرر نا ۹ یی 990
 روا ےس ر طوف هانكس تنس کک کا ؛ے کم اتما یھب اکی حنڑاد کے اج ےس ےہ

 ومن لاشا ٹوک كرر ہریغو ناذأ یکس ا

 ٥٤٥٥٥( ةالصلا باتك / ةيدنهلا ئواتفلا) .داعي الو قسافلا ناذأ هركيو



 تماقإو نا ذأ ھر )نا اداشرا

 ةحص مدعب فنصملا مزجو ...... اًملاع ولو قسافو ...... ناذأ هركيو

 يف هلوق لوبق مدعل قسافو رفاکو :تلق ءلقعی ال يبصو ہوتعمو نونجم ناذأ

 ريغ انه قسافلا ركذ ءقسافو رفاكو :تلق :هلوق (راتخملا ردلا) .تانايدلا

 ةروكذلاو ةلادعلاو :ةحص طرش مالسإلاو لقعلا لعج رحبلا بحاص نأل ؛بسانم

 .حيحص بنجلاو ةأرملاو قسافلا يف اذغف :رحبلا يف لاقو .لامك طرش ةراهطلاو

 دامتعالاو هربخ لوبق ىلإ ةبسنلاب قسافلا ناذأ حصي ال نأ يغبنيو :لاق مث

 هركذ امك «مالعإلا دجوي ملف ةينيدلا رومألا يف هلوق لبقي ال هنأل يأ ہیلع

 دامتعالا يأ مالعالا هب لصحي مل نإو قسافلا ناذأ حصي هنأ هلصاحو .يعليزلا

 نم يسدقلا يواحلا يف ركذ هنأ ملعا مث ...... تقولا لوخد يف هلوق لوبق ىلع

 هيلع اًبظاوم ءتاقوألاو ننسلاب اًملاع القاع الجر هنوك :نذؤملا ننس
 (ايركز ٦٦۸٦-٦٦ ناذألا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .البقتسم اًرهطتم ةقث .اًبستحم

 ةبراغملا ضعب هلعفي امك ةضبقلا نود كلذ نود يهو اهنم ذخألا امأو

 ۳۹۸/۳ ةيحللا نم ذخألا يف بلطم / موصلا باتك ءيماش) .دحأ هحبي ملف «لاجرلا ةثنخمو

 ءايركز ۳٥٣/٣ ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام باب / موصلا باتك «ريدقلا حتف ءىجارك ۲۱۸/۲ ءايركز

 ا[ ذم 1 5

 ملی اھت او اف (توريب ركفلا راد ۲

 alv) رأسا: ل اهتتر ین د)
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 ؟ے رکے یک تین یک مو یف ماما
 ؟اگ رکے یت ین یز امہ شم اما -:(176) لاوس

 روض تقو ةع رن اب تيم اإ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ھجتاس کتا ےک زام یٹپا ےک يوك ںوم اہ ررک مابا یز امن کت قو ںالف یب ککے رک
 شرف فرص ےک ماما ركأ- خاج لبو با ڈاک ماما ےس ہک: اگے كت ین یک کت ماما

 تمام مابا ناک: یگےۓ تاج وہ تسرد ذا تعا ےہ یکل نت یش کت ماما روا کت ین کامن

 كهل ںی با واک

 ضرفلا ةين ءادتقالا ةحص يف هيفكي الو اضيأ ءادتقالا يونيف يدتقملا امأو

 اًقلطم ةالصلا ةين نيتين ىلإ هتحص يف جاتحي لب ؛ضرفلا نييعت يأ نييعشلاو
 وهال ٥٥٢ :ص ریبک يبلح) .مامالل ةعباتملا ةينو هريغ نإ ًةنیعمو اًعوطت نإ

 عرش ول یتح ةمامإلا ةين ىلإ هب ءادتقالا ةحص يف مامإلا جاتحب الو
 (روهال ۲٥٢ :صريبك يبلح) .زوجي هب ىدتقاف دارفنالا ةين ىلع

 هابشألا) .ةمامإلا ىلع هل باوث ال نكلو ...... اهتين نودب ةمامإلا حصتو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۸ :ص لوألا ةدعاقلا / لوألا نفلا ہرئاظنلاو

 نويعزمغ) .ةينلاب الإ باوث ال هنأ مدقت امل اهيلع اًبانم نوكيال هنأ الإ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد 57/١ رئاصبلا
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 ةمامإ ةين ءادتقالا ةحصل طرتشي الو ءطقف هنالص يوني مامإلاو

 ردلا) .هابشألا يف هثحب امك «هلبق هب دحأ ءادتقا دنع باوثلا لينل لب ؛يدتقملا

 (ايركز ١٠75-4 ٠١ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتك «راتخملا

 ءاسنلا ةالص ةحصل الإ مامإلا نود مومأملا ىلع ةبجاو مامتئالا ةين

 هيف قرتفا ام / قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا ہرئاصبلا نویع زمض) .ةليضفلا لوصحل وأ هفلخ

 ملا لات لاو ظتف (توريب يملعلا بتكلا راد ۹۱/٤١ مومأملاو مامإلا

 :aI | Fe) ین و)

 ؟ے تعرب انہ اغلا ےک تیب:ے ناب زایک
 ؟ے تعربانركا وأ تس ناب زا افلا ےک تبن لیپ ے زانا یک -:(۱۹۵) لاوس

 ت ناو ل - 7 اذماح باوجلا

 یک ل و ےنپا فرصا: كان یردر ضر گل نیک کو تعرب ہی تہ كس ىرورضوك نيك اف

 لات عرب ےہ ء لا رت ملوك یم لإ و ےن کا افلا ےک تین ےس نايز ےل ےک ےن رک

 لى رورضاففلت اكس أ ےس نااب زس ےس ےدارا ےک لو قلتناكت یخ اعر ہم روا ۔ےہ

 ( مها” لزاونلا باك )بس

 نفلا «رئاظنلاو هابشألا) . تادابعلا عيمج يف ظفلتلا بلقلا ةين عم طرتشی ال

 (ايركز ١5/١ عساتلا نم يناثلا لصألا ءاهدصاقمب رومألا :ةيناثلا ةدعاقلا / لوألا

 وأ هبلقب يونيل هبلق رضحي نأ ردقي ال نمو :ىبتجملاو ةينقلا يفو
 .اهعسو الإ اًسفن هّللا فلكي ال هنأل ؛هناسلب ملكتلا هيفكي ةينلا يف كشي

 (ايركز ۱٥٦/١ اهلحم نايب عساتلا ءاهدصاقمب رومألا :ةيناثلا ةدعاقلا / لوألا نفلا «رئاظنلاو هابشألا)

 لضفأ ناسللا ىلإ جايتحا ريغ نم بلقلاب ةينلا روضح نأ لصاحلاف

 ءافتكالاو ءنسح هنودب رسعت اذإ ناسللاب ملكتلاب انهروضحو ءنسحأو



 زا نا اللا بلل ()نسسرشرإ

 ىلع ةردقلا مدعو «ةرورضلا دنع ةصخر اهروضح ريغ نم ملكتلا درجمب

 «ةيحارسلا ٰیواتفلا ءروهال ٣٥٢ سداسلا طرشلا / ةالصلا طئارش ءريبك يبلح) .اهراضحتسا

 (ةيبونحلا ةيقيرفأ ايركز مولعلا راد 5١ ةالصلا يف لوحدلا باب / ةالصلا باتك

 ةدارإ يأ نییواستملا دحأل ةحجرملا ةدارإلا يهو ءعامجإلاب :ةينلا

 لمع اهيف ربتعملاو «حصألا يف ملعلا قلطم ال صولخلا ىلع ئلاعت هّلل ةالصلا

 ال مالك هنأل ؛بلقلا فلاخ نإ ناسللاب ركذلل ةربع الف ةدارإلل مزاللا بلقلا

 لمع يأ وهو «ناسللا هيفكيف هتباصإ مومهل هراضحإ نع زجع اذإ الإ ہةین
 دنع ظفلتلاو يلصي ةالص يأ لمأت الب ةهادب ةدارإلا دنع ملعي نأ بلقلا

 هتس وأ فلسلا هبحأ ينعي «ةنس :ليقو .راتخملا وه ٌبحتسم اهب ةدارإلا

 ةعدب ليق لب ؛نیعباتلا الو ةباحصلا الو ىفطصملا نع لقنيملذإانؤاملع

 هنع تبثي مل ظافحلا ضعب نع حتفلا يف خلا لقني مل ذإ :هلوق (راتخملا ردلا)

 دنع لوقي ناك هنأ فيعض الو حيحص قيرط نم ملسو هيلع هللا یلص

 :ةيلحلا يف داز «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نعالو .اذك يلصأ :حاتتفالا

 ىلإ ماق اذإ ناك ملسو هيلع هللا یلص هنأ لوقنملا لب ؛عبرألا ةمئألا نعالو
 لعلو :ةيلحلا يف لاقو .حتفلا يف هلقن ءةعدب ليق لب :هلوق .ربك ةالصلا

 هيلع بلغي دق ناسنإلا نأل ؛ةميزعلا عمج دصق دنع ةنسح ةعدب هنأ هبشألا

 ةماع يف راصمألا نم ريثك يف هب ملعلا روهظ ضافتسا دقو ءهرطاخ قرفت

 هلعف نإ هنأ ىلإ يفاكلاو ةيادهلاو طوسبملا يف بهذ هنأ مرج الف راصعألا

 ءراتخملا ردلا عم راتحملا در) .هركي هنإ لبق ام عفدنيف نسحف هبلق ةميزع عمجيل

 / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا ءىجارك 5/١ 4١ ءايركز ۹۲۱۲ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتک

 ناكرألا طئارش نايب يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب ءايركز ٤۸٤/١ ةالصلا طورش باب

 (توريب ةيملعلا بتكلا رد ۱



 اناث _ لے ےہ نا اداشرا
 «ةداعلا نع ةدابعلا زيمعتل ةمزاجلا ةدارإلا يهو ءةينلا يأ :طرتشتو

 :يواطحطلا لاق (حالفلا يقارم) .ىلاعتو هناحبس هلل اهيف صالخإلا ققحتيو

 يه مزعلاو ءمزعلاب ةغل ترسف اهنأل ؛ةغل يأ :ةمزاجلا ة دارإلا يه :هلوق

 ٰیلاعت هللا ىلإ برقتلاو ةعاطلا دصق :عرشلا يفو .ةعطاقلا ةمزاجلا ةدارإلا

 ءاوس بلقلا لعفو حراوجلا لعف معي وهو .حيولتلا يف امك ءلعف داجيإ يف
 ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتك ءيواطحطلا ةيشاح عم حالفلا يقارم) .اًمك وأ اًداجيإ ناك

 1 ملك ی اھت او تف (ىميدق 7١5/١ اهناكرأو

 (ھ ۱۳۴/۹۲۳ / :I و(

 انہ ڑ زامف یم ںوڑ پے وہ نجي ںیم لوفد ےک كيا
 کوں ورك: هيي سیم لفك یک ان ےل ےک تروع -:(٦٦۱)لاوسس

 ؟ے اسيبك اتص زامنرکن یا وتر مخي د حب ےک ےنوہ

 لوُريكَهك ني لي ےناہز ےک یکاپان -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لير یئوکس یم نحكي زامنركن ب سینا حب ےک ےن وہ کا و وم ترج ا ٹا اکت سج گار
 ۔اگوہہش تسردانہ ہزار یخ! لس كاي وتوم ناکا کک ی اب ان ںیم ںوڑ یکن أرك تبا ؟

 رهاط يمدآلا رؤس «...... ةيادهلا يف اذك هرؤسب ربتعم ءيش لك قرع

 .جاهولا جارسلا يف اذك ءخلا ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا اذه يف لخديو

 (ايركز ميدق ۲۳۱۱ ۇضوتلا هب زوحي ال اميف يناثلا لصفلا / ةراهطلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 نم ةراهطلاو ثادحألا نم ةراهطلا :ةعبس اندنع يهو :ةالصلا طورش

 هيلع ىلصي يذلا ناكملاو ءهبوثو يلصملا ندب نم ةساجنلا ريهطت . ساجنألا

 ثلاثلا بابل / ةراهطلا باتك ةيدنهلا ئواتفل) .ساجنألا باب يف يدهازلا يف اذكه ءبجاو

 می اھت ثلاو تف (ايركز ۷۳۱۲ ةالصلا باتك / راتخملا ردلا يف اذك ءايركز ١۸/۱ ةالصلا طورش يف

 APL) | اه: لاري د)



 رافللا ی ١ اا

 می ربت ںیم تیندحب ےک ےن رک[ درشنزام
 ؟ليب ع قحاب كال دیت یم تيدرعإ ےک ےک ورشزامن -:(114) لاوس

 تنم تحرر اچ يود ونعم ل ی آل ايخرمي یک عر ورش ےس تبين كل أ تعكر وو ےن لي الخ
 دج ےہ لاوس ایی ؟ كد دب تيك لكسب ركأروا؟ سیا كل دب تین ب آوای یز
 ( ےس اتپ راج آں فول وكول ت زب

 ی فش کے اجاني سیم علل -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تر ا وو ل ی تی
 یہ زانم ات یکع رط سا روا ےہ لماع یئوکرواءہدک مریخ لوك عهدك م تنس یئوکء لإ
 سی رکا پا: ںی یر ور ضا: کل ايخاك فني تتسوق ںیہ تاج وہ جے تت کز ان قا
 وو رکا حر ط یا ۔ یکے اہ وہ ادا تنس یکی أ یک ویو رک ورش تنس ےس تين کے
 تسرد لورا ےس تیم کا ہین تاب لوکی کک وت ںی سپ راپ روا یکت يبن یک ت ھر
 لص هدارإ كول :ے سئل نیک ےس ناب ز لم تيبنرك بس اچ انکردایردا۔یگں بن اجو
 قترو باي /ل وماب دھڑ زامن ليك ) هس قدرك ور شنز انے ےدارا ےک لوركا ذيل ٤ے
 _ قل نوا یگےۓ اج وہ ادا حش سأل( لوم

 ایآدای ے ارب یر اب تین كرف تعكرود ےن ید آى اکے لاوسروا كياذتبلا
 لبن زار یک بلنرواء وتوفير زامن ضيف کر طے رکو ااش ی یم تعکرر اپ اےس اک
 س ے راپ سا و ںوم قده ڑ ای /ل وم ابد ذب زامن کر یت تعکردد ی کک ت یخ ےن لأ
 واوا ن کت اعكر تذو ے رت نے ےک نھ ڑپ زام رف ہی تقو کے اعا ء اہقف ت ارح

 اپل ںوم اپر و ڑہ زامن کری ظ شین یکے ىلاك انچ سی فرص لب ؛ے لائق رور انرکن ای

 رش و ا ی یکی نالوا کارکن ا ار کار نع

 تیبنحت اس ےک جن کر ول ہک یی رتب مت اجد كف تاجوہ تسرد زامن ل اعرب ؛ےہ ںیہ یھ
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 ىلع حیوارتو ةبتار ٍةنسو لفنل هّلل لقي مل نإو ةالصلا ةين قلطم ىفكو

 (راتخملا ردلا) طوحأ نييعتلاو «عورشلا تقو اهعوقوب اهنييعت ذإ ءدمتعملا
 الب ةالصلا دصقي نأب يأ “يفك” :هلوق :هّللا همحر نيدباع نبا ةمالعلا لاقو

 ةنس ولو “ةنسو” :هلوق .قافتالاب اذه “لفنل” :هلوق .ددع وأ ةنس وأ لفن ديق

 ول اذكو .ةنسلا نع تبان رجفلا دعب اهنأ نيبت مث نيتعك رب دجهت ول ىتح ءرجف
 ىلع” :هلوق .ةصالخ «ئتفي هبو ءرجفلا دعب نايرخألا تعقوو اًعبرأ ىلص
 رهاظ هنأ نم :رحبلا يف امل اذه دمتعا امنإو ءنيححصم نيلوق نم يأ “دمتعملا

 ىلإ هبسنو حتفلا يف هحجرو ءخئاشملا ةماع لوق طيحملا يف هلعجو ءةیاورلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبا اهيلع بظاو ام ةنسلا نأل “اھنیعی وأ” :هلوق «نيققحملا

 «ةنس ىمسملا ٌلعفلا لعف دقف هيف يلصملا اهعقوأ اذإف ءصوصخم لحم يف

 :هلوق .ىلاعت هلل ةالصلا لب ؛ةنسلا يوني نكي مل ملسو هيلع هللا یلص يبنلاو

 / راتخملا ردلا عم راتخملا در) .حيحصتلا فالتخال يأ :طوحأ ةينلاب يأ “نييعتلاو”

 (ةيروس قشمد ثارتلاو ةفاقثلا راد ٥٦/٣ روفرف ةمالع :قيقحت / يماش ءايركز ٤/۲ ٩ ةالصلا باتک

 ءاًنمض اهلوصحل هتاعكر ددع نييعت نود :ىلاعت هللا ہمحر يفكصحلا لاق

 طرتشی ال اميف أطخلا :هابشألا يفو (راتخملا ردلا) اهددع يف أطخلا رضی الف

 راتحملا در) .تاعكرلا ددعو اهنامزو ةالصلا ناكم نييعتك ءرضي ال نييعتلا هل

 ةمالع :قيقحت / يماش ءايركز ۹۷۱۲-۹۸ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا ىلع

 (تيوكلا 41/١15 ١ ةيهقفلا ةعوسوملا «ةيروس قشمد ثارتلاو ةفاقثلا راد ٠/۳ ۷-۷١ روفرف

 ددع ىون دقف الغم رهظلا ىون امل هنأل ؛هتاعكر ددنع نييعت نود

 رهظلا وأ اًعبرأ رجفلا ىون ول ىتح ءرضي ال اهددع يفأطخلاو ءتاعكرلا



 زافالاش ميس گھسے لك نیٹ ادارا
 ناف ؛لفنتملا فالخب .ةيناخلا يف اذك «نييعتلا ةين وغلتو ءزاج اًنالث وأ نيتعكر

 ولو «هيلإ ةينلا قلطم فرصنيف ةالصلا عاونأ ىندأ هنأل ؛هيف فاك ةينلا قلطم

 امهيف فاك ةينلا قلطم ناف ءةدکؤ ملا ننسلاوأ حيوارتلا لفنلا كلذ ناك

 ملی اھت او تف (یجچارک غاب مارآ هناخ بتك دمحم ريم ٦۳/۱ ةالصلا طورش باب / ةالصلا

 am) | فار یر)
 2 ل 57 ے

 انانب يتسرب یر ء۵٦ ںاہدوہہ یر گڈ ء٦ لبق ماچ سب ٠ 4 ط
 ريق كورا خر راكلبق ا نیل ےل کر یت یک چک یا -:(۸٦۱)لاوسس

 رک یی كس ارب ىرك ء۹۵ م ایک اہ قرأ یمنی کرب ارب ںیم ںوف کے ہجو یکی ا نکیل: ےہ

 ؟ںیہ ےگ

 رچ یر گڈ ء۹۵ ۓ اج ےک ۹ے -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 شی زاغ ےہ جو كل ہےہ ف ارا یوم تہی ہک وبك ےہ لیکن رت لوك عرش ںیم ےن انب
 ۔1ںیتقرف ٹوک

 بناجلا يه ةبعكلا ةهج نأ هخيش نع جارعملا يف ركذ هنأ ملعا مث

 ءاًريدقت وأ اًقيقحت اهئاوه وأ ةبعكلل اتماسم نوكي ناسنالا هيلإ ہجوت اذإ يذلا

 قفألا ىلإ ةمئاق ةيواز ىلع ههجو ءاقلت نم طخ ضرف ول هنأ قيقحتلا ینعمو

 وأ اهنع افرحنم نوكي نأ بيرقتلا ىنعمو .اهئاوه وأ ةبعكلا ىلع اًرام نوكي
 هجولا حطس نم ءيش ىقبي نأب «ةيلكلاب ةلباقملا هب لوزت ال امب اهئاوه نع

 .فاشكلا حرش يف ينازاتفتلا ریرحنلا لاق اذك ...... اهئاوهل وأ اهل اتماسم

 ءزاج ةيلكلاب ةلباقملا هنم لوزت ال افارحنا نيعلا نع فرحنا ول هنأ هنم ملعيف

 ناسنإلا هجو نأل ؛زوجت رسايت وأ نمايت اذإ :ةيريهظلا يف لاق ام هديؤيو



 زنم سس كاس دش

 هبناوج نم ءيش وأ هجولا هعم ىقبي يذلا وهو ءرضي ال رسيلا فارحنالا

 نع رحبلاو حتفلا يف ام لمحي ہانررق ام ىلعو ...... اهئاوهل وأ ةبعكلل اتماسم

 ءيماش) .براغملا ىلإ قراشملا زواجي نأ دسفملا فارحنالا نأ نم ئواتفلا

 م ترشا اف (ايركز ۱۰۹/۲-۱۱۱ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتک

 ( مانا ورا / ۱٭:ٰلافر یی )

 و یت اک ف انا لبق کک ی رك رمد

 وجواب ےک فار یو ےک ات كل او نٹ راپ ےک -:(۱۹۹) لاوس

 ؟ بايك كساء هس یار گڈ ۳۵ رادقعتج کف ارا ےن ماركءاهنقفروا ےہ ناچ و زامن

 ہلبقلہر چ لي كاي نآر گارد -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 َرْظَف کج و لَو ا :ج رنا دفراشرا ۔ےایگاید معا نر کفر یگ
 اڑ وے لہرا لب ےس اتوہ ئل یک الوگر دتا ےک ا هرج فانا روا ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا

 ہزادنا اكلم ءاكعسد لب اقم ےک لبق زج لوكان لوكا كمربج یھب لب قف ءوہ یک ف ارا تہب

 نر جاب ےک لقلت اي فرك ب واک ص الخ ۔ےہ ایگ ال ےس رگ ۵
 قواتفلا نسا) ۔ےس اچو تسرد زامن یھب ےناجوہ فار ياك نايل ؟ اج یب زام

 (۸۳۱ لتا ب اک ید تع اشالارادو ۳

 ةيلكلاب ةلباقملا هنم لوزت ال اًفارحنا نيعلا نع فرحنا ول هنأ هنم ملعيف

 ناسنإلا هجو نأل ؛زوجت رسايت وأ نمايت اذإ :ةيريهظلا يف لاق ام هديؤيو ءزاج

 باتك ,يماش) .ةلبقلا ىلإ هبناوج دحأ نوكي رسايتلا وأ نمايتلا دنع نأل سوم
 (ىجارك 478/١ ءايركز ۱۰۹/۲ ةلبقلا لابقتسا يف ثحبم ءةالصلا طورش باب / ةالصلا

 وهو اهتهج ةباصإ هضرف «يكملا ريغل يأ اهتهج ةباصإ هريغلو :هلوق



 بب يبا )اشا

 امأ ءاهئاوهل وأ ةبعکلل اتماسم نوكي صخشلا هيلإ هجوت اذإ يذلا بناجلا

 قفألا ىلإ ةمئاق ةيواز ىلع ههجو ءاقلت نم طخ ضرف ول هنأ ىنعمب اًقيقحت

 اًقرحنم كلذ نوكي نأ ىنعمب اًبيرقت امأو ءاهئاوه وأ ةبعكلا ىلع اًرام نوكي
 نم ءيش يقب نأب ةيلكلاب ةلباقملا هب لوزت ال اًفارحنا اهئاوه وأ ةبعكلا نع

 امب لوزت ال ةديعب ةفاسم يف تعقو اذإ ةلباقملا نأل ؛اهل اتماسم هجولا حطس

 بسحب كلذ توافتيو «ةبيرق ةفاسم يف تناك ول فارحنالا نم هب لوزت
 الثم ضرف ولف ءدعبلا كلذل بساتم لاقتنا عم ةتماسملا ىقبتو ءدعبلا توافت

 رخآ طخو دالبلا ضعب يف قيقحتلا ىلع ةبعكلل لبقتسملا هجو ءاقلت نم طخ

 كلت لوزت ال هلامشو لبقتسملا نیمی بناج نم نيتمئاق نيتياور ىلع هعطقي
 «ةريثك خسارفب طخلا كلذ ىلع لامشلاو نيميلا ىلإ لاقتنالاب ةلباقملا

 باتك «قئارلا رحبلا) .ٍدحاو تمس ىلع دالبو نيدلبو دلب ةلبق ءاملعلا عضو اذهلو

 ملی اھت او اف (یچارک ۲۸٤/۱-۲۸۰ ةالصلا طورش باب / ةالصلا

 avo) | ۹:ئافر یو )

O + O 



 تايجاوو ملا ف س2 0007

 تايجاوو ضار

 ؟ے رز اغ چے لاس ا۳ ایک

 ںیہ ے رہے ےنادرھگروا ےہ کلاس ار ع یکس اکڑ یا -:(اك١) لاوس

 ؟ںیجناب یک ں وہ ضف لي اغ ےک ڑل ا اےک وہ غل اب مہک
 نے ايوب اب ہد نقاد ا -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 ےنوہ تجاح کل سے الم ے قتراج یئاپ لي سا تمااع لوكس لب خواب تاب الع
 کک سا ؛ یگں وہ ضف یب زامنپ ی اروا اکے اج اھم غابودکےہرہ اظ ہہر یو ےہ لك

 ےرمعیکل اسماه و ے اج یاب ہن تم الع لور گا ہلا ؛ ےہ اکو غلاب یب دعب ےک لاسم ٠

 ۔کے اجانام ںی اب ےہ
 ةرشع سمخ ايهتنا اذإ «ةيراجلاو مالغلا غولبب مكحي يذلا نسلاو

 هيلعو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءيعفاشلاو دمحمو فسوي يبأ دنع ةنس
 يف نعطي نأ دارملا :ليقو «ةنس ةرشع عست مالغلا يف ةفينح يبأ نعو .ئوتفلا

 وحن غولبلا تامالع دجوي مل اذإ اذهلو ءرشع ةينامث هل متيو ة-رشع عسانلا

 .ةيراجلا يف لبحلاو مالتحالاو ءمالغلا يف لازنإلاو لابحإلاو مالتحالا
 ةيراجلا قح يفو ءةنس ةرشع اتنثا مالغلا هيف غلبي نأ نكمي نسلا ئندأو

 ٰیلع رجحلا عاونأ نايب يف يناثلا لصفلا / رجحلا باتك «ةينامخراتاتلا ئواتفلا) .نینس عست

 (ايركز ۲۲٤۹۱۱-۲٤۹۱۲ :مقر ۲۸۰۱۱٦-۲۸۱ امهبهذم



 تاجر ےس س سس ےگ سس ےس () نیا اداشرا
 ملسأ اذإ رفاکلا نأ یتح ةميرحتلا رادقم تقولا رخآب اندنع قلعتی بوجولا

 72702 (دنبوید داحتالا ةبتكم ۲۲٥/۱ ةالصلا باتک / ةيدنهلا ٰیواتفلا) .غلب اذإ يبصلاو

 (ھ۷٣٣ا۸۱۸۱۳ / مه: لانسر ین د)

 انهي زار یف ے وہ ٹی ےب تیس یکن یرٹ
 ؟ے اسیکانھڑب زم شرف ے وہ ےک تیس نیب رٹ -:(اء۱)لاوس

 ےرداق رپ ےن وہ ےک ی دو -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 جس لوم سيئون شف ےس لا ہہ لات انركادأ منك نبي سم نیٹ ئل ےک لأ
 اوك ل ےک سا روا ےہ صترو زعم وكلا ںاہ ءںیہ سرك توکی ذب ںیم سا گول شت
 رکے ی ریو بلی کو ور لبق رواتب مايق گار وا ےس اتکس دو رك ٹی ہو وے لكشم نوب

 ( ليك ذهه هر هي وراق )۔ یگ اج وہ تسرد زام کے اپ

 يبلح) .هتالص زوجت ال مايقلا ىلع ةردقلا عم اًدعاق ةضيرفلا ىلص ولو

 (روهال ۲٦٢ :ص ريبك

 رداقل حصألا يف رجف ةنسو رذنک ءهب قحلمو ضرف يف مايقلا :اهنمو
 هب هل لصح ول امك اًمكح وأ رهاظ وهو ةقيقح زجع ولف (راتخملا ردلا) .هيلع

 ةفص باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .طقسي هنإف ضرملا ةدايز فاخ وأ ديدش ملأ

 (ايركز ۱۳۲۱۲ ةالصلا

 ناك نإو ةداعإلا بجتال ا2اف هللا لبق م ناك ناول نأ هنم ملعف

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲٥۹/۱ مميتلا باب / قئارلا رحبلا) .ةداعإلا تبجو دبعلا لبق نم

 رجأ هيفو «تناك ةلاح يأ ىلع يأ اًدعاق مايقلا ىلع هتردق عم لفنتيو

 يبنلا امأ (راتخملا ردلا) رذعبالإ فصنلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ريغ

 مايقلا ىلع ةردقلا عم اًدعاق هتلفان نأ هصئاصخ نمف ملسو هيلع هللا یلص
 اي تثدح :تلق ورمع نب هللا دبع نع ملسم حيحص يفف ءامئاق هتلفانك



 تاجو ےےسس-ےسلڈئٛگح۱ٗحے-ےٛسم(ا) نیا اد اش
 يلصت تنأو ءةالصلا فصن ىلع اًدعاق لجرلا ةالص :تلق کن هللا لوسر

 ءزاوجلا نايبل عیرشت هنأل يأ ءمكنم دحأك تسل ينكلو «لجأ :لاق ءاًدنعاق

 ثیدحل اًمئاق هباوث نع هباوث صقني الف رذعلا عم امأ .هيلع بجاووهو

 اًميقم لمعي ناك لثم هل بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ :داهجلا يف يراخبلا

 باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .هيلع عامجإلا ةياهنلا يف یکحو .حتف ءاًحيحص

 ملك یل اھت لو اف (ایرکز ٦۸١٤٤ لفاونلاو رتولا

(APY | rL: ls) 

 نس رز ا ای یک ےگ

 ؟ے اسیکانھڑب زامنرک جب لس وأ ےک ےرمگ -:(۱۲) لاوس
 ا ر نق رر د ت اأ ضم و اکاک تالا

 روا ےس ب ادكركاروا ءیگوہ ليني زامنرپ سأ ذءے یراپ یک کس یم سأ یف ایپ روا ےہ
 ۔یگ تاج وہ تسردزامنذےئاج کک ناچ رپ سا

 نأ هريسفت (راتخملا ردلا) نولفاغ هنع سانلاو ضرألا مجح دجی نأو
 ريصحو ةسفنط ىلع حصف ءكلذ نم غلبأ هسأر لّفسعي ال غلاب ول دجاسلا

 ناويح رهظ ىلع ال ءضرألا ىلع تناك نإ ةلجعو ريرسو ريعشو ةطنحو

 مل نإ جلٹ وأ قلاوج يف الإ ةرذ وأ زرأ ىلع الو ءراجشأ نيب دودشم طاسبك

 «همجح دجو نإ الإ شيشح وأ «همجح دجي الو ههجو هيف بيغي ناكو ءهدبلُي

 ءالف الإو زاج مجحلا دجو ناف ءنطقلا ةحارطلا ىلع زاوجلا ملعي انه نمو
 دوجسلا يف مجحلا دوجو طارتشا نع يأ ءنولفاغ هنع سانلاو :هلوق .رحب

 يف اذك ء٢٦۲۰ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةحارطلاو روكلا وحن ىلع
 ا كه 5

 ملك لاترثلا داق (توريب ةيملعلا بتكلا راد ١١۸/۲ ةالصلا ةفص باب/ ةالصلا باتک ءقئارلا رحبلا

 AIP) | ۲۷:یئافنر یی د)



 تايجاوو نار ف اا 0

 هر ٠ پایا .٠

 ےس ےس لار فف رت کت آر ق ن ونس ںیم ذا

 لاوط ل بير ہنر وار ی کے لییصفوج قل ےک تر ت ںیم ز ان -:(۱ے۳) لاوس
 م روس ات قراط ةروس) لص اسوا سیم اشعر وار صع (جورب روس ات تارجت ةروس) لصخم
 اب ےس ے ےک شف رمی وف( سان رواج ل اراز مرو ) ل ر اق نیم برر غشا ( نک
 ؟ے یکے ےک ںولغروا لؤتنس

 ونسب شار رھ -: دعب امأ ايلصمو اًدماح باوجلا

 ےک ماب مرک آر ق ںیہ اچ ےس ںاہج روا ںیہ اچ انتج ہےہ راینخخا سیم لاو نو نسر وا ۔ے

 ج لینی لوك یش نا ںیہ
 ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نيتعكر لا ليطي ناك :ناميلس لاق .نالف نم ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرب

 برغملا يف أرقيو ءرصعلا ففخیو «نييرخألا ففخیو ءرهظلا نم نييلوألا
 لاوطب حبصلا يف أرقيو ءلصفملا طسوب ءاشعلا يف أرقيو ءلصفملا راصقب

 (۹۸۲ :مقرة ءارقلاو مايقلا فيفخت / حاتتفالا باتك ءيئاسنلا ننس) .لصفملا

 .نولفاغ هنع سانلاو يبلحلا هركذ درفنمو مامإل رضحلا يف نسيو

 ىلإ اهنمو ءرهظلاو رجفلا يف جوربلا رخآ ىلإ تارجحلا نم لصفملا لاوط

 يف يأ برغملا يف هراصق هيقابو ءءاشعلاو رصعلا يف هطاسوأ “نکی مل” رخآ

 ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .يبلحلا هركذ ركذ امف ءةروس ةعكر لك

 (روهال یمڈیکا ليهس ۳٣٣ :ص ريبك يبلح ءايركز ٣٦٢/٢-۲٦٦ ةالصلا

 عاست ال لفنلا نأب (راتخملا ردلا) كلذ نم ءيش لفنلا يفهركباالو

 مث ةروس ناسنإ أرق ول امك نوكيف القتسم ًالعف هنم ةعكر لك تلزن هباب

 ةفص رخآ باب / ةالصلا باتک ءراتحملا در) .هيف ةهارك الف ءاهقوف امأرق مث تكس

 ملی اھت او اف (ايركز ۲۷۰۱۲ ةالصلا

(AIF / F1: os) 



 تايجاوو للا ف 00 كا 00 07

 ؟ رکا ق ںیم تعارر ٣یبرخ كر
 یت ےک ماما سیم ںوتحکر ا۷ی گر خالی زامن اد تحکرر ٣ -:(اء۲) لاوس

 ؟ گۓ اج کت آر قرع لوتعكرر ٢ یک جا یک آس یھ ڑی اھجز میک مہر گا نی: اجرک ات رق

 قت ا1ن ان ۶۸لا فر٤ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 2 ںی واک الم تروس یم ںوتنعکر نا ء یگےۓ تاج یعنی ہت اف روم فرص ںیم ںوتعکرر ٢

 ںیہن تروس اکے ذب هتاف ةروس فرص ںی نوتعكرور را یھب سنت الاو تحي زا اھت از پا

 دهس بجاد تروم خت اسكس اف سیم تحرر لكل ثا لو نکن ککے ال
 مضو «ةحتافلا ة ءارق :ائيش رشع ةينامث وهو ةالصلا بجاو يف لصف

 تاعكر عيمج يفو «ضرفلا نم نيتنيعتم ريغ نیتعکر يف تايآ ثالث وأ ةروس

 ة ءارقلا نييعت بجيو (حاضيإلا رون) نييلوألا يف ة ءارفلا نييعتو لفنلاو رتولا

 .امهيف ة ءارقلا ىلع ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةبظاومل ضرفلا نم نييلوألا يف
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۹۰-۹۲ :ص ةالصلا بحاو يف لصف / حاضيإلا رون عم حالفلا يقارم)

 نم نييلوألاو رتولاو لفنلا تاعكر عيمج يف ةحتافلا ىلإ ةروس مض
 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۲٥۷٢ ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا) . ضرفلا

 امهيف ة ءارقلا نأل ؛وهسلا دوجس بجي ال تاياورلا رهظأ يفو
 ءراتحملا درر .بجاو ال نونسم ةحتافلا ىلع راصتقالاو ءریدقت ريغ نم ةعورشم

 ملك ی اھت او اف (ايركز ٠١٠١/۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک

۱٣۸۹۷۳۳ | FIs)ھ ) 

 ميت روس ب تعكر یو روا یر یت ضن

 ءی الم تروسدعب ےک ق افر وسل عب تعلر كج ی یر یت کل شرف -:(اے۵) لاوس
 ؟خج اانا یک



 تايجاووضارف سي ل ےس سس (ا) نین اشرا
 نشتر یگ یر یک -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ںیہن ساف زامن ے لإ یف ےن یک گا نيل ؛ ےہ شيكا الم تروس عا ك.ف روس
 _اگوہ بجا دو دج ردا كوم

 .هيلع وهس ال ...... ةروس اهيف مض وأ نيترم نييرخألا يف ةحتافلا أرق نإ

 (روهال ٦٦٤ :ص ريبك يبلح)

 ءرهاظلا ىلع ةنس اهنإف ةحتافلاب نييلوألا دعب اميف ضرتفملا ىفتكاو

 توكسو الث حيبستو ةحتافلا ة ءارق نيب ريخم وهو «هب سأب ال داز ولو

 امهنع هللا يضر دوعسم نباو يلع نع رييختلا توبثل بهذملا ىلع اهردق

 / ةالصلا باتك «راتحملا در) .حيبستلا ىلإ رظنلاب لضفأ ة ءارقلاف (راتخملار دلا)

 مل“ یل اھت او اف (ايركز ۲۲۱/۲ ةالصلا ةفص باب

 APY) / ٭:یئاضنر یت )

 ملمس اک روس کروا ینا لبي تنسروا شرم
 تروم ؟ے اسیکانہڑم سیم تحارب جاف ڈر وہ لی زان شرف -:(107) لاوس

 ؟ے لتس ايلا كزامنتنسروا ؟ے ميك کے الب
 ا -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 کے الم تروسروا هس بجاو یھب انالم تروس ل بدت اسروا ےس بجا و لت نهب تا
 كلا ل وود ير ءانم رحب كس چ اف روس ميركل آر قر زق كس سا ای تی آن یب کے يب بلطم

 هتاف روم لیٹ تاعکر یکر خا كل و ز اف فروا ںیہ ضف روط یوم نیل: ںیہ بجاو كلا
 ےس یا تے ڑی 0 یل )ےہ کاک روس عض یم ناروا ےس نوٹس اتاپ
 لونود تروم ھر واتان روم لم تحارب سیم ںو زامن ب جاوام تنس روا( ینو ٹکر ساف زامن

 ۔ کے اجايكل كك ںی اء ںیہ بجاو



 تابجاوو لاف As ( 0سا او شو

 مض :اهنمو .اندنع ٌةبجاو اھت ءارق نإف ؛ةحتافلا ة ءارق نييعت :اهنم

 .ةحتافلا ىلإ يأ اهيلإ ةروس لدعت يتلا تايآلا نم اهماقم موقی ام وأ ءةروسلا

 (روهال ۹٥-۹٦ :ص ريبك يبلح)

 يبنلا ةبظاومل ضرفلا نم نييلوألا يف ةبجاولا ة ءارقلا نييعت بجيو

 (توريب ةيملعلا بتكل راد ۹۲ 2١5 :ص حالفل يقارم) .امهيف ةءارقلا ىلع ملسو هيلع هللا یلص

 نم نييلوألا يف ةروس مضو باتكلا ةحتاف ة ءارق يهو :تابجاو اهل

 لكو لفنلا تاعكر عيمجو .ال :راتخملا ؟نييرخألا يف هركي لهو «ضرفلا

 :ضرفلا نم :هلوق .بهذملا ىلع ضرفلا نم نييلوألا يف ةءارقلا نييعتو رتولا

 ءةیعمجلا رجفلاك يئانثلا ضرفلا عيمج يف اذكو «يثالشلا وأ يعابرلا يأ

 .ةنسلا فالخ هنأل ؛اهيزنت لب ؛اًميرحت هركي ال يأ :ال :هلوق ءرفسلا ةروصقمو
 (ايركز ١٣٤/٢-۱٥٥ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک ءراتخملا ردلا عم راتخملا در)

 تايآ ثالث نم اهماقم موقی ام وأ ةروسلا مضو ةحتافلا ة ءارق بجتو

 (ايركز دیدح ۱۷/۲ ةيدنهلا ئواتفلا) .ةحتافلا دعب نييلوألا يف ةليوط ةيآ وأ راصق

 ۲۸۲۱۱ ريدقلا حتف) .اهيلإ ةروسلا مضو ةحتافلا ة ءارقک :تابجاو اهيفو

 می اھت او اف (دنبوید داحتالا ةبتكم
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ELONانمي ںیہ  

 ہصح تب روا ے اتع ڑپ ںی تعکر کیا تب اکت یب آی ب -:(۱ےے) لاوس
 ؟ یا کے اج وہ امن ليه اتعاب ںیم تعد ی رود

 حق نز امہ ںیم ت روص لوتس -:دعبامأاًيلصمو اًدماح باوجلا

 قاصد ںیم تحریک سود ہیقبام وا لبي تعکر ليا صح فضن اکی رللا تیآ اشم ٤یک ے اجوم



 تابجاوو لاف هس

 تعاررب تی آل بو ط لکی اب ںی آر ۳مآ مک کے یجب یل امہ ات: كت اجوہ تسرد زا

 ۔ےئاجاھڑپ ل
 تایآ ثالث نم اهماقم موقی ام وأ ةروسلا مضو ةحتافلا ة ءارق بجتو

 ہقیدنھلا ٰیواتفلا) .قئافلا رهنلا يف اذك «ةحتافلا دعب نييلوألا يف ةليوط ةيآ وأ راصق

 (ایرکز ۱ ةالصلا تابجاو يف يناثلا لصفلا / عبارلا بابلا

 اوفلتخا تايآ ثالث وأ ةنيادملا ةيآ لغم ةليوط ةيآ أرقي نأ دارأ اذإو

 رصقأ رادقم تايآلا تغلب اذإ ئلوأ تايآ ثالث ة.ءارق هنأ حيحصلاو ء«هيف

 وأ تایآ امهنيب نيتيآ نيب عمج اذإو ...... ةيناخراتاتلا يف اذك ءنآرقلا نم ةروس

 يف اذك ءروسلا يف انركذ ام ىلع وهف نیتعکر يف وأ ٍةدحاو ةعكر يف ةدحاو ةيآ

 .طيحملا يف اذكه ءہرکی الف ننسلا يف امأو ءضئارفلا يف هلك اذه ءطيحملا

 (ايركز ۱ ةءارقلا يف عبارلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا)

 ضعبلا ةنیادملا ةيآو يسركلا ةيآ وحن نيتعكرلا يف ةليوط ةيآ أرق اذإو

 ءحصألا وهو ءطیحملا يف اذك ءزوجي هنأ مهتماع ٰیرخأ يف ضعبلاو ةعكر يف

 ضئارف يف لوألا لصفلا / عبارلا بابلا «ةيدنهلا ئواتفلا» .يلصملا ةينمو يفاكلا يف اذك

 می اھت او اف (ايركز 59/١ ةالصلا

(alr | FL: (د 

 دھڑ نول ام َنْولَمْحَي نیبتاک مارک س زامن
 اَمْوُملْعَيَنْیِيلک امرك سران سا - :(۱۸) لاوس

 ؟ںاپ لوم زان وتم اید ب “نولعفت ام نولمعي” ابك 4 َنْوْلَعْفت
 تسروز ان لٹ تروصل وس -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لوبي نک کے دارم تب انك تس “نولمعی” كاك اج کہ ہت لم دداء گۓ اج
 -یگو ہن ساف زامنےرابتقا ےک ہت ےن سا ۔' ںیہ تلك ل اغا ےک یقولفن نشر فون”: ہک



 تابجاوو للا ف :0 تت0 (1) نھ او شر

 يتلا ةملكلا تناك نإ لدبلا هجو ىلع ةملک ناكم ةملك رکذ اهنمو

 ئواتفلا) .هتالص دسفت ال نآرقلا يف يهو ءاهانعم برقيةملك ناكماهأرق

 ءايركز ۱ يراقلا ةلز يف سماخلا لصفلا «ةالصلا ةفص يف عبارلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا

 امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «يماش ءروھال ۸ يراقلا ةلز / ةالصلا باتك ءریبک يبلح

 (یجارک 577/١ ءايركز ۳۹٦/۲ يراقلا ةلز لئاسم :بلطم ءاهيف هرکی

 هذه نأ :هانعمو «نآرقلا ظافلأ نم لدبلا ٍفرحبةملكلاجرختال نأ

 .هتالص دسفت ال هجولا اذه يفف ...... نآرقلا يف دجوت لدبلا فرح عم ةملكلا

 ءاهبادآو اھٹنسو اھتابجاوو ةالصلا ضئارف يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيناحراتاتلا ئواتفلا)

 ملی اھت او اف (ایرکز ۱۸۰۹ :مقر ۸۱۱۲-۸۲ يراقلا ةلز لئاسم

(API / alr) 
 ےہ ر “® وو

 دقيرط اكاد یک ض
 ء كج اهانعذي ے عر تے لادوك شک ں یہ ےک ب حاص کیا -:(149) لاوس

 تعذب ے برک ےک “لادن یک ہک اما ہکں یہ ےک روا ںیہ بسد ہلا اکی دیشر وأ روا

 ؟حررطو 0000 رھے ا اپ ےس انعاب ےس نر ری نک “شہ کے ی لاوس ون ںیہ

 رہ ےک ید اس -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 فورت ضن” بيرق ب رت ےس سا مہ ام ؛ ےہ ترک اتم ےس فور دے اچ ےہ رخ لا
 ل فورت نإ ولوو u“ و ل ولع زط  :ےیگ لإ روا

 ازيا © قومراوشو نیل فت ے كس نا ںیہ سائلا ماوعوج نكيل؛ ںیہ تيل قرف لاس

 ےئل ےک سا ہل لاک ےس عرش ل صا ےک سوک ضف رحروج واب ےک لشن
 بيرق برقی مع” خير اك ا ےن تڑپ ےک رک وك و” ورک ساید ہروش یی ےن رب اکا
 مكاريبج  ۓئاجاید لدب ےس یب وک“ کے ليبي ذرب بلطم اک ا ۔اگ اجوہ



 تابجاوو لاف RM ( 0 نک او شرر

 ری یر ق کیا ئل ےک ماوک عا روا فق اد ان فری لب ؛ ںیہ ترکہ تكي ورب کول نت

 وک فورتم انتة وم كر تی اعر كري جن کن السر کے س یھب زكا ہنرو ے یک ات

 دادبإ) ےک اچ انركم امتنا کک اپ نار توالت ۓ وہ سلا وأ ےس جدام لکا ےک نا

 ( ب کز ۲۹/٢ یشاح لوط مری رج یگوانتلا

 نيفرحلا نيب لصفلا نكمأ ناف «ىنعملا ريغو فرح ناكم اًفرح ركذ نإو
 دسفت (تحلصلا]» ناكم تاحلاطلا :أرقف داصلا عم ءاطلاك ةقشم ريغ نم

 ءاطلاك ةقشمب الإ نيفرحلا نيب لصفلا نكمي ال ناك نإو ءلکلا دنع هتالص

 لاق ءهیف خياشملا فلتخاو .ءاتلا عم ءاطلاو ءنيسلا عم داصلاو داضلا عم

 يضاق ىواتف) .هتالص دسفت لادلاب نيلادلا أرق ولو ءهتالص دسفت ال :مهرثكأ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۲۹/۱-۱۳۱ نآرقلا يف ة ءارقلا يف لصف / ةالصلا باتك ءناخ

 .اھانمی وأ رسيأ نم سارضألا يِلَو ذإ هتفاح نم داضلاو :ةيرزجلا يف

 (راھدنق رازاب كرأ ةبتكم ١١ :ص ةيركفلا حنملا عم ةيرزجلا ةمدقملا)

 ناق يضاق) .هتالص دسفت لاذلاب وأ ءاطلاب مهيلع بوظغملا ريغأرق ول

 (ايركز ٩۰/۱ 5 ءارقلاب ةقلعتملا ماكحألا يف لصف / ةيدنهلا ىلع

 رسعو باشتلا توبثل بيجعب سيل اذه ءءاظ داضلا يأ اهلعجي نم مهنم

 ةلاطتسالاب اهيلع ديزيو ءاهلك اهتافص يف ءاطلا كراشي هنإف ؛امهنيب زييمتلا
 :ص لقملا دھج) .ءاظ تناكل داضلا يف ةلاطتسالاو نيجرخملا فالتخا ال ولف

 مل ی اھت شا اف (ايركز ۳۰۱۲-۳۱٣ ةيشاح لوطم ديدح ٰیواتفلا دادما «لیهباڈ قيدصلا ةبتكم ٠

 (ھ ۱٣۸۹۸۷۳ / ١لتر ئد)

 ایکٹ ومي ہا وکر ےس كغ ےک ر نیٹ
 رولر كى تش ےس جو کہ لف ےک نین نار ود ےک تعامج زا -:(۱۸۰) لاوس



 تابجاوو للا ف ا

 ؟ےۓ اچان رکا یکے ا ام ۓاج ٹوھچٹ ہک ای

 اے نت یتا ضو رولر -:دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 رمي راه ديتروا ور اوہ انجي انيا لحي ذو ہفتے ر نین ہو بج کے مے ےک سا
 ۔وہ ی اشرت اےک ماما

 يقب وأ ثدح وأ مودل يقابلا هتافو ءاهلوأ كردأ يذلا وهو :قحاللا

 زیجولا يف اذك ءوهسلل دجسي الو أرقي ال مامإلا فلخ هنأك ...... .ماحزلل اًمئاق

 هنإف هبتنا مث ةعكر مامإلا یلص ىتح مان مث مامإلا عم ربك اذإو .... يردرکل

 يف اذكه ءةیناثلا ةعكرلا يلصب مامإلا ناك نإو ءىلوألاةعكرلا ىلصي

 ءاضق مث الوأ مامإلا عباتي نكلو مامإلا هقبس ام ءاضقب لغتشي مل ولو .ةريخذلا

 .يواحطلا حرش يف اذك ءاندنع هتالص تزاج مامإلا ميلست دعب مامإلا هقبس ام

 (ايركز ۹۲/۱۱ قحاللاو قوبسملا يف عباسلا لصفلا / ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 «هكاردإو هنكمأ نإ همامإ عباتي مث قوبسملا سكع هتاف ام ءاضقب أدبيو

 ءاضيأ اًقوبسم ناك نإ اهب هب قبس ام مث «ة ءارق الب هيف مان ام یلص مث هعبات الإو

 :بلطم ہةمامالا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردل) .بيترتلا كرتل مثأو «حص سكعولو

 ملی اھت او اف (ايركز ٥٣٤٣٣ ہدعب وأ هلبق وأ مامإلا عم امهب وأ دوجسلاو عوکرلاب ىتأ ول اميف

(av / Flr) 

 ایل ر کوہ چ یم ناروا ایکو دچک کیا ف رص لب تعکر کیا
 واب ل رک اوبس ركل یمرخآر وا ء ایکو رج ین کیا لي تحار کہا -:(۱۸۱) لاوس

 ؟سښ ئوہ ججز ام

 لا رے ہود لٹ تحارب -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ایکہ دب کیا ۓاجہ ےک ود لي تعلر لسن ازيل ؟ےت چاو ان رک جت اس کیا وکل وفود روا ےہ



 تابجاد عارف سس حس م(ا) نیلام لاواشر

 وب د چ سرچ اروا ءے یکرورض انركادأو رچ اوہ انوميو و لكي كي ےس ذر يم الب آے

 اوہ نومي ںیم تروصیلوتسمر گا لب هس ومرت اج ںیم بجاو کے سا ؛ےہ بجاد یھ
 اومانومجركاروا- یکے تاج وہ تسرد زامن اے كى رو زامن ےک کو چد عب ےک ےن رک دس
 _ یوم دام الا بجا ورب ؛ كوتش تسرد زان اے اکہ مر چر نا ےک اد دج

 / ةالصلا باتك ةيدنهلا ئواتفلا) .ةمألا ع امجإب لوألاك ضرف يناثلا دوجسلا

 طورش باب / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم ءايركز ۷۰۱۱ لوألا لصفلا «ةالصلا ةفص يف عبارلا بابلا

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۸٦ اهناكرأو ةالصلا

 هنكمأ نإ لوألا يفف ءبجاوو ةنسو ضرف :عاونأ ةثالث کورشملا نإ
 بابلا / ةالصلا باتك ہةیدنھلا ئواتفلا) .هتالص ٹا الإو ءيضقی ءاضقلاب کرادتلا

 عباسلا لصفلا / ةالصلا باتک «ةيناحراتاثلا ٰیواتفلا ءايركز ۱۲٦١١ وهسلا دوجس يفرشع يناثلا

 / ةالصلا باتك «راتخملار دلا ىلع يواطحط ءايركز ۲۷٥٢ :مقر ۳۸۷/۲ وهسلا دوجس يفرشع

 (دنبوید داحتالا ةبتكم 7١١/١ وهسلا دوحس باب

 ةنسلاو باتكلاب تباث هلصأف ءناتاجسلاو دوجسلا نم دارملاو

 باتك «قئارلا رحبلا) .عامجإلاو ةنسلاب ةعکر لك يف ینثم هنوكو ءعامجإلاو

 (دنبوید ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد ١١۱/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 (راصبألا ريونت) ةدجسلاك ةعکر لك يف رركتي اميف بيترتلا ةياعرو
 ةيناثلا ةدجسلا اهب دارملاو .اهاوس ةعكرلا يف رركتي مل ذإ «ةدجسلاك :هلوق

 ول ىتح :ةينملا حرش يف لاق .ٌبجاو اهدعب ام نيبو اهنيب بيترتلاف ءةعكر لك نم

 هنإف دوجس وأ عوكر وأ مايق نم اهدعب اميف اهركذت مث ةعکر نم ةدجس كرت

 وأ عوكر وأ مایق نم اهتعكر دعب وه امم اهئاضق لبق هلعف ام يضقي الو ءاهيضقي

 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .طقف وهسلا دوجس همزلي لب ؛دوجس

\of/Yايركز ۱۷۱ وهسلا دوجس يف رشع يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءايركز ) 



 تاجو  _ےسِٔم مس سبب )نب اداشرا
 ةدجسلا وهو ةالصلا يف لاعفألا نم اًرركم عرش امیف بیترتلا ةاعارم

 رركتي امیفو ءعوكرلاو ة ءارقلا نيب بیترتلا ةياعر :لاقي نأ قدألاو ءةیناشلا
 «ةالصلا لاعفأ نم اهريغل لاقتنالا لبق ةيناثلا ةدجسلاب يتأيف ءةعكر لك يف

 نوک ىنعمو .بيترتلا ةاعارم ىلع ملسو هيلع هللا یلص هنم ةبظاوملا ليلدب
 دسفت ال همدق ام ةداعإ دعب ةالصلا نأ .اًبجاو ةعكر لك يف رركتي امیف بيترتلا

 ةعكرلا نم ةدجس يسن ولف ءهمدق ام ةدايزب لصاحلا «ةروص بيترتلا كرعب

 ديعي مث .مالكلا لبق مالسلا دعب وأ ءريخألا دوعقلا دعب ولو ءاهاضق ىلوألا

 يمالسإلا هقفلا» .دهشتي مث ىلوألا ةمیلسدلا دعب وهسلل دجسيو دوعقلاو دهشتلا
 ملك ىلاترثلاد تف (توريب ركفلا راد ٦٦٥/١-٦٦٦ ةالصلا تابحاو / ةالصلا باتك يلیحزلل هتلدأو

 al) | سا: لامن ین و)
 م ا

 رت ٠

 ےگ لوك واور عف لب تس محار

 یر سود نکی كر ورش متاع "تس تیمم كت نس ےن م -:(۱۸۲) لاوسس

 ؟ایلر کوہ ةرجترب ےن آرای سیب دعب ء ےگ لوب ان کو رت ںیب تعكر

 لٹا كي آل تروص لوتس -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 _ںیگوہ مرد کت حرب ا 1 نم ومي رهقروا« لوم تسرد زامن تحرر "فرص

 يف قرف الب نوكي ام عرسأب دهشتلا ة ءارق رادقم لوألا دوعقلا بجیو

 رهاظ وهو امهدنع اًناسحتسا لفاونلاو تابجاولاو ضئارفلا نيب كلذ

 وهو «لفاونلا يف ضرف وه :يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو ءحصألا و ةياورلا

 «ىجارك هناخ بتك ىميدق ۱۳۹ :ص ةالصلا بحاو نایب يف لصف / يواطحطلا ةيشاح) . سايقلا

 يف لصف / ةالصلا باتک «عئانصلا عئادب ءايركز ٥٥۸/۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءيماش

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۸۲/١ عوطتلا ةالص



 تابجادد عمان ےس سے (ا) یف اداشرا

 (راتخملا ردلا) اناسحتسا امهنيب دعقی ملو رثكأف اًعبرأ ىلص وأ
 ةالص عفش لك نأ ىلع ًءانب دمحم لوق وه امك لوألا عفشلا داسف سايقلاو

 اذك ءايركز ٦۸۳/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .اًضرف هيف ةدعقلا نوكتف

 ملك ی اھت او تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٤۳٠/۲ راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةیشاح يف

s)ل: لاسر  | (are 
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 دوا ال قرون -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 تایقتلا ىرول لب لح كيو كا ںیم ےرعق لاعرہہ روا «ل ھڑب ی اے دای ردت لس

 ماعاد ىف: دافتس) -هك د ىراج لاك کہ دنت آر وا ےس ضف انت ب ےس نگاہ یھڑب
FFP21 +=  

 وهو دهشتلا ة ءارق ىندأ رادقم دوعقلا وه ةدعقلا يف ضرفلا ردقو

 تلعف وأ اذه تلق اذإ :مالسلا هيلع هلوقل ظافلألا حيحصت عم نوكي ام عرسأ

 ىلإ تايحتلا هلوق امإ «نيئيشلا دحأب مامتالا قلع ءكتالص تمت دقف ءاذه

 سداسلا / ةالصلا ضئارف ءريبك يبلح) .لوقلا كلذ رادقم دوعقلا امإو ءهلوسرو هدبع

 (روهال ۲۹۰ :ص ةريخألا ةدعقلا

 ردق :هلوق ...... ءاملعلا عامجإب ضرف يهو دهشتلا ردق ريخألا دوعقلاو

 رحبلا) .هت ءارقل اهتيعرش نأب ملعلل حصألا وهو اهنم ضرفلا ردقل نايب دهشتلا
 يف اذك «دنبويد ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئارلا

 (ايركز ۱۳۹/۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک «راتحملا در عم راتخملا ردلا



 تابجاوو لا ف اساسا 7

 يف ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ دهشتلا ردق ىلوألا ةدعقلا بجتو

 .ةيريهظلا يف اذكه ءحصألا وه ثالنلاو عبرألا تاوذ يف ةيناثلا ةعكرلا

 ءحصألا وهو ىلوألا ةدعقلا يف اذكو ءةريخألا ةدعقلا يف دهشتلا بجيو

 ٰیواتفل) .يسخرسلا طيحملا يف اذك ءحصألا وهو «جاهولا جارسلا يف اذكه

 ملی اھت او اف (ایرکز ميدق ۷۱۱۱ ةالصلا تابحاو يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا

 ( مانام هرج | ¥: ىئد)

 ارج مال رو زر ابا قسد دروامتتسب اراب کیا کم اما

 ایر ایدی السےس تہ آۓ وہ ےتاھڑب زان لك -:(۱۸۳) لاوس
 ؟ے مكايكاكز من سر واری م السےس روز رپ ےنآ

 0 ٰٰٔئئ۷َ 57

 ےن سا بج ءںیہ سیم یب زامن یا یر نم تحت

 زامن یک ں وی تش قو لقاءات الس یکے لوي تق بأ نار یکم الس ےس روز حرم کر سود

 تان نورت نوي ء كوم یکن ساف زا كن وتر تقم یم لارجاظب روا ےہ لوم ت

 کب ؛ےہ لازال ب لوي قم نری م الہ رتا لكلاب ےک ماما دوا « ںیہ ےک وہ ےرپ ناكر أ
 و تروص لوتس ےل لا ےک اموت تشر ران نا ایگ بج ربكم الس یھب یم دعب

 یوم جز امن کب س یکرتہدوا ما

 مالس وحنب متؤملا جرخی الو ءمامإلا عم هراسيو هنيمي نع ملسی مث
 (راتخملا ردلا) .هدعب امهيف لضفألا :الاقو ءمامإلا عم ةميرحتلاك ءخلا مامإلا

 وحنب :هلوق .ملسي نأ هيلعف ةالصلا ةمرح نع يأ متؤملا جرخي الو :هلوق
 ملكت وأ ةدعقلا دعب ملس ول هنإف ؛دسفم ال اهل ممتم وه امم يأ مامإلا مالس

 (ايركز ۲۳۸۱۲ ةالصلا باتک / راتحملا در) .دسفت ملو هتالص تھتنا



 تايجاوو لاف يي سس 01 الاداشرا

 اومتأ :نيتميلستلا بقع لوقي نأ مامإلا رفاسملل بحتسي :دافتسم

 ددع لهاجلا ىلع هبتشي الئلو ءاهس هنأ مهوتلا عفدل ءرفاسم ينإف ؛مكتالص

 لوقي نأ يغبني هنأ ةيفنحلا ركذو ءناتعکر ةيعابرلا نأ نظيف «ةالصلا تاعكر

 ثحبملا / هتلدأو يمالسإلا هقفلا) .همالس دعبف الإو ةالصلا يف هعورش لبق كلذ

 (توريب ركفلا راد ۳۳٣/٣ رفاسملا ةالص :ثلاثلا

 مومأملا هب يدتقيل ىلوأ ةميلستو عيمستو ريبكت مامإ رهج نسو
 / ةالصلا باتك «ىهتنملا ةياغ حرش يف ىهنلا ىلوأ بلاطم) .خلا ةيناثلا ةميلستلا فالخب

(API / Fol) 

 ؟لواسو ی اطیحش ںیم زا
 نااطیش ےہ اتوہ ید رکن اشي ب ناطيش سی افرك -:(۱۸۵) لاوس

 ؟ ںیم ات اعد لوك چیٹ ےس لوسوسو ی اطیشروا متو سا ےہ لا ور وسو

 روا ان روس” ترشکپ آ تا دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 رود اھت شا لاشي ےہ وت سل زامرکا وو “مر ا نايا نک ناپ زوما“

 ۔ی امت لاء اش نا ۔ےگ یس دامرف

 ْنِمَو .َبقَو اذ ساع ِرَش ْنِمَو .َقَلَعاَمرَش ْنِم .قلَقْلا َبَرِب وغ لف
 [قلفلا ةروس] .َّدَسَح اَذإ ٍدِساَح رش ْنِمَو فعلا یِف ٍتدفَتلا رش

 ِساَوْسَوْلا رش ْنِم .سانلا لإ .سانلا ِکِلَم .سانلا برب ُهُوُعَأ لق

 [سانلا ةروس] .ساتلاو ٍةَنِجْلا نم .سانلا رودص ىف ُسِوُسَوُي ْیٰذّلا .ساَنْلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز نع

 ام هل رفغ امهميف وهسي ال نيتعكر یلص مث هئوضو نسحأف ًأضوت نم :لاق



 تابجاوو شئر ف ۸ ےس )ناار

 (۹۰۵ :مقر ةالصلا يف ةسوسولا ةيهارك باب / ةالصلا باتك «دؤاد يبأ ننس) .هبنذ نم مدقت

 يف وهسلا نوكي نأ نم معز :خلا وهسي ال هلوق :هّللا همحر ينيعلا لاق

 رومأب بلقلا لاغتشا نم الإ نوكي ال وهسلاو ءلاعفألا وأ لاوقألا وأ ناكرألا
 مدقت ام هل رفغ هللا ىلإ هيتلكب هجوتو ءايندلا تاقلعت نع عطقنا اذإف ءايندلا

 (ضاير دشرلا ةبتكم ١77/4 ينيعلل دؤاد يبأ حرش) .دابعلا قوقحو رئابكلا الخ ام هبنذ نم

 یلص يبنلا ىتأ هنع هللا يضر صاعلا يبأ نب نامثع نأ ءالعلا يبأ نع

 يتالص نيبو ينيب لاح دق ناطيشلا نإ !هللا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا

 ناطيش كاذ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف .ّيلع اهسباي يتئارقو
 .اًنالث كراسي ىلع لفتاو «هنم هللاب ذوعتف هنسسحأ اذإف ءٌبّردخ :هل لاقي

 نم ذوعتلا باب / مالسلا باتك «ملسم حیحص) .ينع هللا هبهذأف ءكلذ تلعفف :لاق

 ۲٢٢٢( :مقر ةالصلا يف ةسوسولا ناطيش

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع

 دعا لف و (ِقَلَمْلا َبَرب ُدْوُعأ ْلُقظ :نيذه لثمب اوذوعتي مل سانلا نإ :لاق

 ذاعتسا الو اهلثمب لئاس لأس ام :لاق اًعوفرم هنع ةياور يفو «سانلا ٌبَرِب

 ارقا :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاق هنع ةياور يفو .اهلثمب ذيعتسم

 هللا یلص هللا لوسر ينرمأ :لاق هنع ةياور يفو .تمق املكو تمن املك امهب

 ١ 474 :ص لمكم ريثك نبا ریسفت) .ةالص لک ربد يف تاذوعملاب أرقأ نأ ملسو هيلع

 م | اختر ثلاو تف (ضاير مالسلا راد
 ( ماما ورق / ءٰئافر ی و )

O ¢ O 
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 ؟ے ماكل وذ امض اضف یم ٹی دعو ن آم قايل
 ؟ےروہ رھا اک ں وزامناضف س فریای کا آر ایک -:(۱۸۹) لاوس

 اسا ةو ت فتاك قا دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 : لإ لات یک یک ا ۔ےہ ىرورضانركاضنق ید
 یئامرفداشرا ںیم دیو تخرب ےن ڑوھچ زامن ےن ملی ہیلعدلوا یم رکا یکے لوا (1)

 حر لا ۔ ےہ اتوہ ےس ےن ڑوھچز امز اتنا نلایمرد كسر فكر وا مال ا :ہکا امر ف کت لابي « لإ

 تی اجور مولعم عاطم نوہ ىرورض اکی کج انآ لس ۹

 کیا یکم کو ياعدثلا یکی مرک ین گے دراو شی تایاور رک يب لبد كرسود()

 ےن ملك ہیلع ثلا یم پ ام اجي لک روس ذیل کب ج ءقكت وچ ز ان یر جٹ لير فس
 م زامن رکا رود ےس لابو وا ءایامرف می اکے رک روكسي ی اکیا تس مارک احص
 يسن نم :ہکایابرفداش را ےوہ ے د یکم اركب امر عب ےک ی ا قار فاد اشتق تام إب

 تأيذ او ا لوران و ی غ نك “اهركذ اذإ اھلصیلف ةالص

 ۔ے یرورض یف رکا قز ارن وم نوچ عب لك توک اوہ م واعف اص ےس لإ( ےرکادا
 ترش یکک جاب ےندوھکن تخرب توم ےک با زا وزنك عسي لباد قست(:

 دعب ےن پآ یکن ج ےک اہ رغد اداب تقو مو یلعدللا یک پ آں یم یک ل سے جو یک

 ای ںوہأد جد اوخ؛ لب اہ ٹو ں یز امنوج كى اشر وکت ما یکے ںا۔یئارفاضق ل



 ليزامتاقق ٣ل( )سش

 ۔ے ی فرم یاروا ےس بہہ اکف انحاء اگے اچ یک اف یکن ا لاعب اوب
 اككرابملا ناضمر یوآ لوكا کی زن ےک ہن ام امتی کے ہى لکو یس ایق یھچچچ (0)

 کن امضمر حر طس مج وت. ےس يلوم: مز لاضف کس أ لامر یب دعب لد ڑوھچگ اوہ ایا غ زور
 اضق یک یز من لع اضق یکے زور بج ےل .ےہ طبر ف کیا یک امف عر ط یاب ےس فو زور

 -< لوهران کی ركياضق لتس تاو لكاب تاب 0
 رک بار ںیہ ا « ل اق ل زامن ے ےک لونب# یٹاھب نتن ےرامج كس لا

 - ےس جان کم امتنا اكٌلّضادأ

 هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع

 دقف اهكرت نمف «ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 كرت يف ءاج ام باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع ناميإلا باوبأ «يذمردلا نئس) .رفك

 (۲۲۹۳۷ :مقر ۳۸/۲۰ لبنح نب دمحأ مامإل دنسملا ء٢٢٦۲ :مقر ةالصلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا تعمس :لوقي هنع هللا يضر رباج نع

 باتك ,ملسم حيحص) .ةالصلا كرت رفکلاو کرشلا نيبو لجرلا نيب نإ :لوقی
 (ةيلودلا راكفألا تيب ۸۲ :مقر ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطا نايب باب / ناميإلا

 نيبو دبعلا نيب ملسو هيلع هللا یلص هلوق اولّوأتو :يوونلا مامإلا لاق
 يهو ءرفاکلا ةبوقع ةالصلا كرتب قحتسی هنأ ىنعم ىلع «ةالصلا كرت رفكلا
 نأ وأ ءرفكلا ىلإ هب لوؤي دق هنأ ىلع وأ ءلحتسملا ىلع لومحم هنأ وأ «لتقلا

 مةيلودلا راكفألا تيب ٤ 4 ١ :ص ملسم ىلع يوونلا حرش جاهنملا) .ملعأ هّللاو ءرافکلا لعف هلعف

 دارملاف «هنع نغتسم هنأ عم ههيجوت يف اوفلكت دق :يهوكنكلا خيشلا لاق

 يف لخد ةالصلا كرت نمف ءةالصلا كرت ناميإلاو رفكلا نيبام قرف نأ

 نأ خيشلا دافأ ام لصاحو (يردلا بكوكلا) اتمؤم ناك اهكرتي مل نمو رفكلا



 ا ا _ے-___لیئ )7ت نا

 قرافلا وهف ناميإلا تامالع نم اهلعف نأ امك رفکلا تامالع نم ةالصلا كرت

 يأ «ةالصلا ريغ رفك هكرت :هلوق (بكوكلا ىلع خيشلا تاقيلعت) .اهراثآ نيب

 امك رفكلا ةمالع وأ حبقلا ةدش يف يأ (يردلا بکو کلا) رفكلاك وأ الحتسم

 مدقت امك ناككشم نايلك ناميإلاو رفكلا نإف رفكلا عاونأ نم عون وأ «مدقت

 ءاملعلا ةودن ۳٣٣/٣ يولهدناكلا ايركز دمحم خيشلا تاقيلعت عم يردلا بكو کلا) .هلحم يف

 (هارج مظعأ روفرفظم يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۲٦٢۸ :مقر ٠١5/7 ء(ؤانکل

 هللا ىلص دمحم باحصأ ناك :لاق يليقعلا قيقش نب هللا دبع نع

 باوبأ ءيذمرتلا نتس) .ةالصلا ريغ رفك هك رت لامعألا نم اًئيش نوري ال ملسو هيلع

 ۲٦٢٢( :مقر ةالصلا كرت يف ءاج ام باب / ناميإلا

 نيح ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 كأ :لالبل لاقو سّرع ىركلا انكر دأ اذإ ىتح هليل راسف ربيخ ةوزغ نم لفق

 يبنلا ظقيتسي ملف «هتلحار ىلإ دنتسم وهو هانيع الالب تبلغف :لاق .َليللا انل

 مهتبرض اذإ ىتح «هباحصأ نم دحأ الو لالب الو ملسو هيلعهّللا یلص

 لوسر عزفف ءاّطاقيتسا مهلوأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناكف ءسمشلا

 ذخأ يذلا يسفنب ذخأ :لاقف ؟لالب اي :لاقف ملسو هيلع هللا یلص هللا

 يبنلا اضوت مث .اًئيش مهلحاور اوداتقاف !هّللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب کسفنب

 املف .حبصلا مهب ىلصو ةالصلا مهل ماقأف الالب رمأو ملسو هيلع هللا ىلص
 :لاق ئلاعت هللا نإف ءاهركذ اذإ اهلصيلف ة الص يسن نم :لاق ةالصلا ىضق

 اهيسن وأ ةالص نع مان نم يف باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) ىر ك ذل َةالَّصلا مقا

 (توريب رکفلا راد ٦٣٤ :مقر ۹۰ :ص

 :هّللا دبع لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع يبأ نع



 ليزاماظق سيسي ب وزٹ رو

 موي تاولص عبرأ نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اولغش نيكرشملا نإ

 ىلصف ماقأ مث «نذأف الالب رمأف ههّللا ءاش ام ليللا نم بهذ ىتح قدنخلا

 .ءاشعلا ىلصف ماقأ مث ءبرغملا ىلصف ماقأ مث ءرصعلا ىلصف ماقأ مث ءرهظلا

 (۱۷۹ :مقر أدبي نهتيأب تاولصلا هتوفت لحرلا يف ءاج ام باب / ةالصلا باوبأ ءيذمرتلا ننس)

 یلص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق امهنع ٰیلاعت هللا يضر سابع نبا نع

 هيضقأفأ رهش موص اهيلعو تتام يمأ نإ اهّللا لوسر ای :لاقف ملسو هيلع هّللا

 باب / موصلا باتك ءيراخبلا حیحص) .ىضقي نأ قحأ هللا نيدف :لاق !معن :لاق ؟اهنع

 (توریب ركفلا راد ۱۹٥۳ :مقر 457 :ص موص هيلعو تام نم

 7 صنلا اذه ةلالدب دماعلا ىلع ءاضقلل نوبجوملا لدتسا :تلق

 يناكوشلا لوق كلذكو ءطق ةجح مهل سيل نوعزانملاو :ةيميت نبا لوقف
 قفني ليلد ىلع دماعلا ىلع ءاضقلل نيبجوملل ديدشلا ثحبلا عم فقأ مل ينإف

 لالدتسالا نإف «ةلفغلا نع شان ءهيلع ليوعتلل حلصيو ءةرظانملا قوس يف

 :نيرمأ انهه نأ ىلع ...... صنلا ةرابعب لالدتسالاك نيبجوملا دنع ةلالدب

 ةالصلا كرتف ءاًدماع ةالصلا كرت ىلع مثإلا توبث -:امهدحأ

 .ةبوتلاب عفترت ةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعملاو «ةيصعم اًدماع

 ال دبعلا ىلع بجو اذإ لعفلا ناف ءلعفلا بوجوب ةمذلا لغش - :يناشلاو

 نم نيققحملا دنعف ءامهدحأب الإ هتمذ غرفي الو ءءاضقلاوأ ءادألاب الإ هنع طقسي

 صنلا وهو «ءادألا هب بجي يذلا ببسلاب ءاضقلا بجي مهريغو ةيفنحلا ةماع

 .ءاضقلا بوجو ىلع لقتسم لیلد ىلإ نوجاتحي ال ٍذئنيحف ءءادألل بجوملا

 ملو زجعلاب امإو ءدجوي ملو ءادألاب امإ قحلا نع قحلا هيلع نم غارفو
 امإو «تقولا ةليضف كاردإ نع زجع نإو ةدابعلا لصأ ىلع رداق هنإف ءدجوي



 يفض ميسي ل“ د سس () نیلام اداش

 الو - رهاظلا وهامك - ةحارص ال ءدجوي مل وهو قحلا بحاص طاقسإب

 ام ررقي لب ؛اطقسم حلصي ال وهو «تقولا جورخ الإ ثدحي مل هنإف ہقلالد
 نم اًبولطم بجاولا ناك ةمذلا غارف دجوي مل املو .ةدهعلا نم قحلا يذ ىلع

 نايتا حصي مل ولف .بجاولا نم ةمذلا ة ءارب لجأل هب نايتإلا بجيف ءعراشلا

 ال هنإ :نيعناملا لوقف «لاحملل اًبلط عراشلا بلط ناكل دماعلا نم ءاضقلا

 نيرمألا نيب طلخ ءاثبع نوكيف ءاضقلا نايتإ يف ةدئاف الف هنع مثإل طقسي

 :لوقن نكلو «مثإلا هنع طقسی ال ءاضقلا نايتإ نأ اًضيأ ملسن انإف ءمهنم طلغو

 نايتاب طونم ةمذلا نع بجاولا طوقسو ءةبوتلاب طونم هنع مثإلا طوقس نإ

 ةالصلا باتك «دؤاد يبأ ننس لح يف دوهجملا لذب) .اًعبع ءاضقلا نايتإ نوكي الف ءءاضقلا

 راونألا رون يف اذكو «يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۱۲۷/۳ اهيسن وأ ةالص نع مان نميف :باب /

 (یجارک ٰیرشبلا ةبتكم ۱۳۳ :ص

 هيف ءاهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم :ملسو هيلع هللا یلص هلوق

 ء رذع ريغب وأ نايسنو مونك رذعب اهكرت ءاوس «ةتئافلا ةضيرفلا ءاضق بوجو

 ءاضقلا بجو اذإ هنأل ؛ببس ىلع هجورخل نايسدلاب ثيدحلا يف ديق امنإو

 .ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم وهو بوجولاب ىلوأ هريغف روذعملا ىلع

 ٦۷۸ :ص خلا ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب / ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك «ملسم ىلع يوونلا حرش)

 مل ی اھت او اف (ةيلودلا راکفألا تيب 58٠ :مقر تحت

 (ھ۱۳۳۷۹۸۷/ ۹:ٰئافر ید )

 2272 نإ ط اك رمتب اتق

 زامفضفرب رگ کں وبك ؟ے ایکو رط ی اکے ب کر ات -:(18) لاوس

 ؟ں یھ ڑم حر طط س کد ےک ر حر وار جم وا تس اج یھب دعب ےک



 لزاانت ميس لل - ب ()نساسشرإ
 ناس آاكى رمت اض مارکہ - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ام گپ ےس سیم لوزان لوم لوي یکے كت يني وقح ذب زامن بج کے اهلي ہقیرط
 جر وأ سر یکے رت ین لي لد وا ےہ هدارإ کے ديرب ام لوما ردك اد زامن یرخآ

 یکن ا ںیہ اق یہ زامن كل ونو تح أزادنا قد لوما راج ےن دكا ا ہوے اشقر یرخآ ای یک

 ۔ے گاہ یھڑ زامن اتق ںی لت كج والم ےک تاقوأ ورکر وا ےن رک اوآ فر تفر
 اف کت لپ ےس ےن آی درز لي جروسدحب ےکر کروا کت کپ رر وسر حا ےک ر روا

 ؛ ساپ نھی لاك مر وس ںیم تاقوأ نإ لي زامناضف ىف اوك د آنی: لكنك ع مزا
 ۔ے ر دیش یھشزارانیارواء ےن دن وم اکی وکی چوکی رکا: ییا ینرکاد لك

 ةرثك :هلوق (راتخملا ردلا) .هرخآ وأ هيلع رهظلا لوأ ىون تئاوفلا ةرشك

 ال اهاضق اذإف تبسلاو ةعمجلاو سيمخلا ةالص هتاف ول :هلانم خلا تئاوفلا

 ليهست دارأ اذإف ءةعمجلا رجف ريغ الثم سيمخلا رجف نأل ؛نييعتلا نم دب

 رخآ :لوقي وأ ءالوأ هيلي ام ريصي هالص اذإ هنإفالثم رجف لوأ :لوقی رمألا

 ةرثكب هطوقسل بيترتلا سكع هرضي الو ءاًرخآ ريصي هلبق ام ناف ءرجف
 ۷٠/۲ ءايركز ٥۳۸/۲ تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتك «يماشلا عم راتخملا ردلا) .تئاوفلا

 ء۸٦۲۹ :مقر 45 4/7 ةتئافلا ءاضق يف نورشعلا لصفلا / ةالصلا باتک ءةيناحراتاتلا ٰیواتفلا «ىجارك

 ضورفلا محازتل اهيضقي ةالص لك نييعتل جاتحي تئاوفلا ترشک اذإو

 عبرأ ةنس ةيناثلا يدامج رشع نماث نينثإلا رهظ يلصأ :هلوقك تاقوألاو

 رهظ لوأ ىون هيلع رمألا ليهست دارأ اذإف «ةفلك هيف اذهو «فلأو نيسمخو
 حصيف الوأ ريصي هيلصي امیف كلذك هاون اذإف هلصيملو هنقو كردأ هيلع

 هلصأ ملو هتكردأ رهظ رخآ یلص :لوقيف ءهرخأ ءاش نإ وأ اذكهو «کلذ لثمب

 يقارم) .نييعتلا لصحيف هلبق امل رظنلاب رخآ ريصي هيلي اميف كلذك لعف اذإف دعب

 (دنبويد باتکلا راد 4 45 :ص تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتك ءيواطحطلا ةيشاح عم حالفلا
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 برغت ىتح رصعلا دعبو سمشلا علطت یتح رجفلا دعب لفنتي نأ هركي
 باب / ةالصلا باتک ةيادهلار .تئاوفلا نيتقولا نيذه يف يلصي نأب سأب الو ......

 / رهنألا عمجم ہدنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۸1/١ ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا يف لصف «تيقاوملا

 (دنبويد ةمألا هيقف ةبتكم ١١١/١ ةالصلا باتك

 ةیشاح) .يناتسهقلا يف امك ريغتلا ليبق ىلإ يأ ةتئاف ءاضق هركي ال :هلوق

 (دنبوید داحتالا ةبتكم ۱۸۱ :ص ردلا ىلع يواطحطلا

 (راتخملا ردلا) ةيهنملا ةثالغلا الإ ءاضقلا تقو رمعلا تاقوأ عيمجو

 (ايركز 014/7 يماشلا عم راتخملا ردلا) .بورغلاو ءاوتسالاو عولطلا يهو

 ءاضق نع ال رصعلاو رجفلا ةالص دعب لفنتلا نع عنم يأ لفنتلا نعو
 (؟١/01 ةالصلا باتك / قئارلا رحبلا) .ةتئاف

 زوجيف «ضئارفلا الإ اهانعم يف امو ءلفاونلا اهيف هركي تاقوأ ةعست

 ام اهنمو ...... رجفلا ةالص لبق رجفلا عولط دعب ام اهنم ....... ةتئافلا ءاضق اهيف

 ام اهنمو ...... ةيافكلاو ةياهنلا يف اذكه ءسمشلا عولط لبق رجفلا ةالص دعب

 باتك ةيدنهلا ٰیواتفلا) .ةيافكلاو ةياهنلا يف اذكله ءريغتلا لبق رصعلا ةالص دعب

 (ه17-ه١/5 ثلاثلا لصفلا «تيقاوملا يف لوألا بابلا / ةالصلا

 اهرهظي الف ةيصعم ريخاتلا نأل ؛هئاضق ىلع هريغ علطي ال نأ يغبنيو

 يف ةتئافلا ءاضق هركي هنأ ناذألا باب يف مدقت :يماشلا لاق (راتخملا ردلا)

 هرهاظو ءاهرهظي الف ةيصعم ريخاتلا نأ نم انه امب حراشلا هللعو .دجسملا

 .هريغ وأ دجسملا يف ناك ءاوس ءهيلع عالطإلا عم ءاضقلا وه عونمملا نأ

 ةيصعملا راهظإ نأل ؛ةيميرحت ةهاركلا نأو بوجولا يغبني هنأ رهاظلاو :تلق

 راهجلا نم نأو «نيرهاجملا الإ یفاعم يتمأ لك :نيحيحصلا ثيدحل ةيصعم



 يفض ۳( )ساداداشرا
 ةحرابلا تلمع :لوقيف هللا هرتس دقو حبصي مئًالمع ليللاب لجرلا لمعي نأ

 ئلاعت هّللاو ءهنع هللا رتس فشكي حبصیو هبر ہرتسی تاب دقو ءاذكو اذك

 ملك لایت رشاد یف (ايركز 059/7 تئاوفلا ءاضق بابرحآ / يماش) .ملعأ

 ( مانام ورام | لاه ر وذ

 فل ری بيت ب حاصروا پتر
 یک ؟ اتوم ناوكب يبت ب حاصروا ؟ںیہ تلك بیت -:(۱۸۸) لاوس

 ؟ے اج کت حاضو

 So وس. -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 رک دا ےن سأ وتوم یوم اشتق ای ءوم قوت تاضقزنامن لوك دعب ےک ےن وم غلاب کس جہ کے

 کب یت تب حاصروا۔ےہ بيرت تی حاص ٥د ہون قاب ز امن اق لول ہم ےک سس أوك وہ ل

 یوم ںیم تسرد ککت قو ساز ام یا كس أ اے اوم اقا لوكس ار گا کے ہی م

 لوب انك( عاصف ںیہ لتسرب ےک سلس لإ رواء /نادأز امن رشا نق لپ ہک 5

 - لب ےک ا كد ںیم

 : لصألا يف هيلع تبجو امك ءاضقلا يف اًموزل اهبتر تاولص هتتاف نإو
 اذإ امأو ءتاولص تس نود ةليلق تئاوفلا تناك ثيح اذهو ءتاوفلا لبق يأ

 نأ الإ) :لاق اذلو ءجرحلا نم هيف امل ؛بيترتلا همزلي الف رثكأف اتس تراص

 تقو جورخ ربتعملاو ءاتس تناك ول اذكو (تاولص تس ىلع تئاوفلا دیزت

 اميف طقس امك ءاهنيب يأ :اهيف بيترتلا طقسيف دادمإ ءحيحصلا يف ةسداسلا

 يف امك ءراتخملا ىلع ةلقلا ىلإ اهدوعب بيترتلا دوعي الو ءةیتقولا نيبو اهنيب

 (توريب ةيملعلا ةبتكملا ۸۷/١ باتكلا حرش يف بابللا) .حيحصتلا

 .تاولص تس تئاوفلا ةروريصب بيترتلا طقسيو يأ اتس اهتروريصو



 يفض ےل نر یورو
 ٤۹/۲ ١( تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا)

 ءيماش) .لكلا دنع بيترتلا داع لكلا ىضق ول هنأل ؛ضعبلا ءاضقب ديقو

 ملك لات رشاد تف (01795/؟ تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتك

 art) | (۹:ٰفاضر یت ہ)
 7 ٠

 ؟ىل ا زانو رش ورعب ےک ےک اوا يتققووكب يت ني بح اص
 دعب ىف رکادا تعا اب زان قو كيا ےن بیت ب اص کیا -:(۱۸۹) لاوس

 ؟ ليي اگے کم داع کانو دشت ف لأ قلم یکدای زانو دشت وفوکس أ ل

 نركوداعإ امن دشت وے ا! لا یگ. -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یکے تاج وہ لہو ےس ی زامنتاس ےک تعامج ےن یک اجرا اگ
 لاقو .هدنع سمخلا حص ءاضقلاب لاغتشالا لبق ةسداسلا ىلص ولو

 حصت ةدحاوو اًسمخ دسفت ةدحاو اهل لاقي يتلا هذهو :يسخرسلا ةمئألا سمش

 ىضق نأب يأ الفن ريصت لب ؛اھتحص رهظت ال اتس رصت مل نأب الإو ءاّسمخ
 (ايركز ٥٥٤٤٤ ةالصلا باتك / ةيناحاتراتلا ئواتفلا) .ةسماخلا تقو ج ورخ لبق ةتئافلا

 يفف ءًءاضق الو ًءادأ اهلبق ام ىلع ةالص ميدقت مالسلا هيلع هنع تبني مل

 ام دعب قدنخلا موي ينعي رصعلا ىلص مالسلا هيلع هنأ رباج نع نيحيحصلا

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع ...... اهدعب برغملا لص مث سمشلا تبرغ
 وهو الإ اهركذي ملف ةالص يسن نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق

 يتلا دعيل مث يسن يتلا دعيلف هتالص نم غرف اذإف «هتالص متيلف مامإلا عم

 (0175 تئاوفلا ءاضق يف لصف / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) .مامإلا عم اهالص

 ةتئافل اًركذتم اًسمحخ یلص ناف فوقوم داسفلاو :يقارملا يف لاق

 نإو ءالفن راصو اهلبق هالص ام فصو لطب ةسماخلا تقو جورخ لبق اهاضقو



 7نر ے ل جاب ورکر وا

 يفو .اهداسف عفتراو تحص ةسماخلا تقو جرخ ىتحاهضقي مل

 يواطحطلا ةيشاح) .الوأ ةكورتملا ةميمضب اتس تئافلا ةروريصل :ىواطحطلا

 يقارملا ىلع يواطحطلا ةيشاح ١١5/١ رهنألا عمجم ء٢١ ٥٥٤ يماش ء۱۸۰ حالفلا يقارم ىلع

 ملك ىلاقتشلاو تف )۲۸

(APY / rL: As) 

 انسب یہ زامن اضق سسر رف بش
 ؟ں ا ںیہ ےک معا لي ز امن اضق رتا ےک بیت سررت بش -:(۱۹۰) لاوس

 ؟ںیناپ كل اہ یہ یھکرتورواودمک م تس ےگ یب رکا ق بج ردا
 تک مار زان اضت شر رپ بش - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نور ںی اک نیت یکل ثا ونو ننس ے لوم یک توروا ںوزامن لج اپ فرصاضقددا۔ںی

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 .يركذل ةالصلا مقأو ءىكلذ الإ اهل ةرافك ال ءاهركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم

 (0917 :مقر ۸٤/۱ اهركذ اذإ لصيلف ًةالص يسن نم باب / ةالصلا تيقاوم باتك «يراخبلا حيحص)

 رمألا ظفل َّلد ثيح «ةرهاظ ءاضقلا بوجو ىلع هتلالد :فلؤملا لاق

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد 4١/17 ١ ننسلا ءالعإ) .هيلع

 ءةفینح يبأ لوق ىلع رتولاو سمخلا تاولصلا يضقت امنإ :اولاق دقو

 ًاَعبت رجفلا ةنسو ءاهباب يف يتأي ليصفت ىلع ساتلا عم تتاف اذإ ديعلا ةالصو

 يف ةنس «ةبجاولا يف بجاو ءضرفلا يف ضرف ءاضقلاو لاوزلا لبق ضرفلل
 باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا ءايركز 4١/5 ١ تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا) .ةنسلا

 (ايركز ۱ تئاوفلا ءاضق يف رشع يداحلا بابلا / ةالصلا

 رشنو فل ةنسو بجاوو ءضرف ةنسلاو بجاولاو ضرفلا ءاضقو



 دزانتت ےس سے ےس () نیا لاداشر

 (راتخملا ردلا) ةيهنملا ةثالثلا الإ ءاضقلا تقو رمعلا تاقوأ عيمجو «بترم

 .رذعل الإ روفلا ىلع ءاضقلا ناک نإو ءاهيف هتحصل يأ ءاضقلل تقو :هلوق

 باتك «راتحملا در) .بورغلاو ءاوتسالاو عولطلا يهو ءةيهنملا ةثالثلا الإ :هلوق

 ملی اھت او تف (ايركز ه۲ ٤١۲ تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا

(AIF | Fos) 

 رکا وا حر 1ر صع لرش ز کلک
 ؟ںیہ ےک رکا وار عب ےک کر آز امن ق یک صع ل کش زگ -:(۱۹۱) لاوس
 خروسزامن ات یھبی وکر عب ےک ر صع -: دعب امأ ایلصمو اًدماح باوجلا

 ےک لا و ےہ بيت بحاص یو آرا نیم ےہ ناچ ىتب ليي لهي ےس ےنوہ اپ ےک
 ۔اگوہ اد ماكس أ و اج لاج لمف کس اء ںیہ كلا لئاسم

 اهيف زوجیف ضئارفلا ال اهانعم يف امو لفاونلا اهيف هركي تاقوأ ةعست

 .ةيافكلاو ةياهنلا يف اذكهءريغتلا لبق رصعلا ةالص دعب ام اهنمو ءخلا تئاوفلا

 ملی اھت او اف (ه8-ه١/57 ٹلاٹلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا)

ls)مع:  | (alr 

 اید اكزام ںیم رنز

 یک ذفاکن أ قلب ںیہ یوم اض تسجد کی رای لب زامندنچ ی رم -:(۱۹۲) لاوس

 ؟ سکا هانكس ایکاد ابد اکز امن ل كت نايك اگ

 ؛ے لارتخمي ر ناک امن ںی كرت -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 روا۔ںیہر ترا ق كل وز امن لوم ىلوجي یتا ےہ رام قوم ےیج ےی کے اچ وکپ اپ

 ب ر تیک ل سال ادا وف دت ےک تاو قا نأ وف هوز زا

 ةيناخراتاتلا يف (راتخملا ردلا) حصي ال هضرم يف هتالص نع يدف ولو



 ییزاناف سس سس ئے سے (ا) نین اداشرا

 له توملا ضرم يف ةالصلا نع ةيدفلا نع يلع نب نسحلا لئس :ةمتتلا نع

 نع ةيدفلا هيلع بجت له ينافلا خيشلا نع فسويوبأ لئسو .ال :لاقف ؟زوجت
 ةيدف الو :ةينقلا يفو .ال :لاقف ؟يح وهو موصلا نع هيلع بجت امك تاولصلا

 درو امنإ صنلا نأ كلذ هجوو :لوقأ .موصلا فالخب ةايحلا ةلاح ةالصلا يف

 سیل خيشلا ريغ نأ هاضتقمو ...... هتايح يف يدفيو رطفي هنأ ينافلا خيشلا يف

 هنأ ههجو لعلو .ةالصلا هلثمو «صنلا مدعل هتايح يف هموص نع يدفي نأ هل

 ىصويف توملاب هنع زجعلا قیقحتب الإ هيلع ةيدف الو .ردق اذإ اضقلاب بلاطم
 موصلا ءادأ نع توملا لبق هزجع ققحت هنإف ينافلا خيشلا فالخب ءاهب

 ردق امب يلصي هنأل ؛ةالصلا نع هزجع ققحتی الو «هتايح يف يدفيف هئاضقو
 همزلي الو ترثک اذإ هنع تطقس كلذ نع زجع نإافءهسأر ب اًيمؤم ولو

 ٠٠٠/۲ تئاوفلا ءاضق باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا عم راتحملا درر .ردق اذإ اهؤاضق

 ملی اھت او تف (ایرکز

 aI) / سس لاسر یت و)

O + O 



 لئاسم ےک تر ےس سس لےمےےس ےک ا) نیا لاداشزا

۸ 1 

 ہقیرط اکہ کہ
 ؟ے ایک ر رط اكوهسةربجس -:(19-) لاوس

 اكو ٤ری اےک لو نار -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 مالس فرط لبن او فرص ًالوأ دعب ےک تح ذب تایقلا سیم دقق آل  ياقيرط
 لازآر عب لیپ تالا هرابوورل وثب ںیم ےرعقدحب ےک لأ ںیم مکے دو درب « ليي

 - لي درك الس فرط لوفودرک پہر ام اعدروا فیش وورد

 دهشت اًضيأ بجیو ناتدجس طقف هنيمي نع دحاو مالس دعب بجي
 «مالسإلا رخفو مالسإلا خيش مهنم ءروهمجلا لوق اذه :دحاو هلوق .مالسو

 درر .لصألا يف راشأ هيلإو ءروهمجلا هيلعو ءباوصلا هنإ :يفاكلا يف لاقو

 (ايركز ٠٤١٥١٥٥ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك ءراتحملا

 لبق دجس ولو ناصقن وأ ةدايز نم تناك ءاوس ءمالسلا دعب هلحمو

 «حيحصلا وه نيتميلسعب يتأيو «ءلوصألا ةياور اذكه ءاندنع هأزجأ مالسلا

 هيلإو ءروھمجلا هيلعو ةدحاو ةميلست ملسي نأ باوصلاو .ةيادهلا يفاذك

 هتيفيكو .يدهازلا يف اذك نيمي نع ملسیو .يفاكلا يف اذك ءلصألا يف راشأ

 اناث لعفي مث هدوجس يف حبسيو اًدجاس رخبو لوألا همالس دعب ربكي نأ

 يبنلا ىلع ةالصلاب يتأيو .طيحملا يف اذك «ملسي مث اًيناث دهشدي مث ءكلذك



 ناتو تن ظن ن0 ااا

 امهب يتأي :لیقو ءحيحصلا وه وهسلا ةدعق يف ءاعدلاو ملسو هيلع هللا ىلص
 يف اذك «نيتدعقلا يف لصي نأ طوحألاو ءنييبتلا يف اذک ءیلوألا ةدعقلا يف

 وهسلا دوحس يف رشع يناثلا بابلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا) .ناخ يضاق ئواتف

 مل“ یل اھت او اف (ایرکز ۱

s)ع: لامر  | (aI 

 ركوب دس سیم یھ
 یورک يكلي ےس ماما ےس لوب ںی تعكر یر سود ےن یر گا -:(۱۹۴) لاوس

 ؟ںیناپ ل وهز امن نیر کو کپل یر روا

 تسرد زار لم تروص ل وتم -: دعب اما ایلصمو اذماح باوجلا

 ( يركز ۵۲۷۱دو واہ)۔ےرمکدنہدنکآ قنايلر كس لك , تر کرو ض كوبي یئگوہ

 يفو هتحتو ...... وهس ال هنأ نابف هعباتف دجسف وهسلا مامإلا نظ ولو

 :ثيللا وبأ هيقفلا لاق ةيريهظلا نع رحبلا يفو «ىتفي هبو دسفت ال لبقو ضيفلا
 باتك ءيماشلا عم راتخملا ردلا) .بلاغ ءارقلا يف لهجلا نأل ؛دسفت ال اننامز يف

 دوجس يف رشع عباسلا لصفلا / ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا يف اذكهو ء۲ ةمامإلا باب / ةالصلا

 ملك یل ترشا اف (ايركز ۲۸۷۱ :مقر ٦٢۷/٢ تاقرفتملا يف رحآ عون ءوهسلا

۱٣٣۲۱۳ | Folds)ھ ) 

 نوما عك سس لومي ر عب ےک وہ حس
 هع ںیم تلاع کم ایقر چپک کو ربك ی ب حا ام -:(۱۹۵) لاوس

 ؟ کے اجوہ یٹاکوہ ةرجتالاد البي ای اکہ انکو ہ۶ جھ را ود سیا ےگ

 راوؤب لور عت لب ترو لوتس -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ناکہ ةرجتالاو البي « ليكى رول زامن ےک كوبر ته راپدد دعب ےک لأ « لاحم تاي او



 EE E نا )ن الاداشرا

 ( لکا مسرب وو ی واف )اوت

 ينربخأ :لاق ءيراصنألا هللا دبع نبا دمحم ان ئيحي نب دمحم انثدح

 نع «بلهم يبأ نع «ةبالق يبأ نع ءءاّذحلا دلاخ نع «نيريس نبا نع ءثعشأ

 دجسف اهسف ءمھب یلص ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ :نيصح نب نارمع

 يف دهشتلا يف ءاج ام باب / ةالصلا باوبأ «يذمرتلا ننس) .ملس مث دهشت مث «نيتاجس

 (۳۹۰ :مقر وهسلا يتدجس

 سب يف رهاظ اذه ا یس سس وت وا دجسف یس و

 نأ یفخی الو ءوهسلا يتدجس دعب دهشتلا تابثإ نم مامإلا هيلإ بهذ ام

 ةدعاقلل ضفر :ةربتعم ةقثلا ةدايز نأ ىلع مهقافتا دعب دهشدلا ثيداحأ مھک رت

 لمحو ءوهسلا يتدجس دعب دهشتلاب لاق مامإلا ىرت كلذلو «ةررقملا
 ركذُي مل امك ءهركذي مل يوارلا نأ ىلع كلذ اهيف ركذُي مل يتلا تاياورلا

 ء“لوطأ وأ هدوجس لغم دجس مث” :لاق لب ؛مالسلا ةريره يبأ ثيدح يف

 يتدحس يف دهشتلا يف ءاح ام باب / ةالصلا باوبأ «يذمرتلا ننس ىلع ريبكلا عماجلا) .ظفحيلف

 (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۳۹۰ :مقر وهسلا

 :هّللا همحر خيشلا لاق (ملس مث ءدهشت مث «نیتدجس دجسف) :هلوق

 ءمالسلاو دهشتلا يف انل ةجح وهو ءنيديل !يذ ةعقاو هيف بابلا ثيدح

 هجرخأ ام انبهذم ىلع لدي اممو :لاق .يوق ثيدحلاو «مالسلا دعب امهنوكو

 مث” :ظفلب حيحص دنسب افوقومو اًعوفرم راثآلا يناعم حرش يف يواحطلا

 هللا همحر يراخبلا یفنو :لاق .“ملسیو دهشتي وهسلا يتاجس دجسیل

 يف دهشتلا يف ءاج ام باب / ةالصلا باوبأ ءيكذلا فرعلا) .يفني امہ تأي مل هنكلو دهشتلا

 (دنبوید هاش رونأ دمحم رونألا ةعماج ۹٥۰ :مقر تحت ٥/٤ وهسلا يتدجس



 ناتو رت ھ ار ا

 دهشتلا عفري وهسلا دوجس نأل ؛مالسو دهشت اضيأ بجيو ناتدجسو

 هعفر درجمب ملس ول ىتح «هتأرق يأ :دهشدلا عفري :هلوق .اهتوقل ةدعقلا نود

 عفري اذكو .بجاولل اگر ات نوكيو «هتالص تحص وهسلا يتدجس نم
 ءراتخملا ردلا عم راتخملا در) .اًضرف اهنوكل هنم ىوقأ اهنأل يأ ءاهتوقل :هلوق .مالسلا

 (ايركز ه 54١/7 وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك

 «رخأتملا ناصقنلا عفرت ال ةمدقتملا ةدجسلا نأب طيحملا يفهللعو

 / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا) .مدقتملا ناصقنلا عفرت اهنإف ةرخأتملا ةدجسلا امأف

 (ىجارك ۹۹/۲ وهسلا دوجس باب

 اهب رمأ امنإو ءنكرب تسيل وهسلا يتدجس دعب ةدعقلا :ةیدنھلا يف لاق

 دسفت ال بهذو ماقف اهكرت ول ىتح ءاهب ةالصلا متخ عقيل وهسلا يتدجس دعب
 يناثلا بابلا / ةيدنهلا ٰیواتفلا) .جاهولا جارسلا يف اذک ءيناولحلا هلاق اذك ءهتالص

 (ايركز ۱۲٦/١ وهسلا دوجس يف رشع

 ءطقف ىلوألا ةميلستلا هنيمي نع ملسي نأ دعب نيتدجس دجسی نأ :هتفصو

 - ملسو هيلع هللا یلص - يبنلا ىلع ةالصلاب يتأيو ءاًبوجو امھدعب دھشتی مث
 e ةالصلا رخآ هعضوم ءاعدلا نأل ؛حيحصلا ىلع وهسلا ةدعق يف ءاعدلاو

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ نيصح نب نارمع ثيدح :هتفص ىلع مهليلدو
 لصفلا / هتلدأو يمالسإلا هقفلا» .ملس مث دهشت مث نیتدجس دجسف اهسف ءمھب ىلص
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 مسا بس جیپ یم یکی زن
 ماما ےن سا روا یت وني تحار ليا كي ےک ماما یک رر گا -:(۱۹۱) لاوس



 ل ا ۷ یر

 ھڑب فيلر وورد ےن لأ خت اسكس سا روا یک تایقلا وت ایک ی وأ ہر ھت بج ھتاسےک

 ؟ے بجا وور کرنا سش ق وبس ایک بل
 ؛ لب جادو کر یز تش ا -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 وہسای یک لوكس یر تتم کے سے طيباض روا ءات عجلات ےک مای لش لأ ةدعقب ہک ویک
 (ای/ 1۵۳۷۸ ۱اب دوك وان :دافتسم )تس اوہ ںیک ب جاوب ر کے کل ارب سب ۓاجوہ

 الو «عبات ال عوبتم هنأل ؛مامإلا ىلع دوجسلا بجوی ال متؤملا وهس

 ةيميحرلا ةبتكملا 47 :ص وهسلا دوجس باب / ريبك ىبلح) .متؤملا ىلع الو يأ هيلع

 ةبتكملا ٠١٠١/۲ قئارلا رحبلا 8777 دوهسلا دوجسلا باب / ةالصلا باتك «راتحملا در«دنبويد

 ملك ىلاقتدثلاد اف يک حاملا

 aU) | ۹٠:ٰئاضر و(

 و مرک لن ع | ولص
 یکی روص كى الت كس أ تے اہ آیو رکا عت اة ولص -:(۹ے) لاوس

 ؟ کے اہ ایکو ہر چ ر طط کل وزان ماع یک یم لأ يكس

 شوے ںرطوو مم ع قولص -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ااا

 سرك کہ ددنپ:الضم ےہ ىلاجومب یی یک ورم ےک تایی رقم كي ویا( )

 اہ جا دوب کچے وک ک حر طس ا ےگ لوب ینہ تاعي یم نگر یک اید عب
 ےہ روا ںیہ ےک رکی روپ رارقم كت اجبت بع تحار یا ا ےرسود ےن اچ آای گاہ لب ؟اتوہ

 - اپ ٰلاجوہ روپ تات انه + لب تعلرر اہک اجاعكر ل ایخ

 وہ کر بجوم ںیم لوزان ماع وج يآ یٹوہس ییا لوك یم جج ا ولصرگا دتا (۴)

 کلا قف ءايك ياي ہربیظو بججاو رارگج اپ ےگ یلوھب انالم تروم ای یو ڑوھچ تاف ہوس : ام ےہ



lez Eaاسے ور  

 هرقل تحلر یک ا یوم لک ی اوات او بج اووم رت راض ب نیم ترو
 ےک ےر یت ںی نأروا ےک یہ کوہ کر چکر یی مال باج لب ادرك ڑپ تالا دعب ےک
 کا جی لاو “لكلا یر نایب” فرصروتسد بصری ؛یگںیاج یشڑب لات تاج یاو

 ۔یگ اج
 ةدابعلا ءادأو ناصقنلا ربجل عرش هنأ ههجوو ...... ةبجاو وهسلا ةدجس

 بجاو هنأ ررقت اذإو ...... جحلا ءامدك راصو بجوف «بجاو لامكلا ةفصب

 کرتب بجي الف ءةالصلا تابجاو نم بجاولا كرتب الإ بجي ال هنأ ملعيلف
 تالاقتنالا تاريبكتو نيمأتلاو ءانثلاو ةيمستلاو ذوعتلاك تابحتسملاو ننسلا

 (روهال ٥٥٤ :ص وهسلا دوحس يف لصف / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) .تاحيبستلاو

 ءال :لاق ؟اًرشع اًرشع حبسي له دجسف اهس ول :کرابملا نبال ليقو

 نإ هنأ هموهفم :ةاكشملا حرش ىف يلع الملا لاق .ةحيبست ةئام ثالث يه امنإ

 بولطملا ددعلل ةلمكت رخآ لحم يف هب ينأي نيعم لحم نم اًددع صقنو اهس
 ؛ةسلجلا يف ال ةيناثلا يف هب يتأي ىلوألا ةدجسلا حيبست اذكو :تلق ...... .خلا

 بلطم ءلفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتحملا در) .اندنع ع ورشم ريغ اهليوطت نأل

 ةالص باب / ةالصلا باتك «حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ءايركز ٦۷٤٤٤ حيبستلا ةالص يف

 ملك ی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۳۲۸ :مقر تحت ۳۷۷/۳ حيبستلا

 (ھ۱۳۲۷۹۸ / ۰٠ار و )

 رار کک ارج وارسا اف روس سی زا

 دایروا یک ارح اف ڈر وم لوا ےن بحاص ماما ں زامن یر -:(۱۹۸) لاوس

 ؟ے مكايكاكز ام یکدم ڑپأرمج رپ ےن الد
 ر لاو ن نس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لام< ٭ 1 ۶ ےسسسےسسس۹۰لٴآ _سےس )نی اداشرا

 ۔ےہ بجاووب کہ چے سا: لوم تر قا سے اهي ےکر جز ین ءایگایاب رار اک اف

 ريخاتل وهسلا دوجس بجو نيترم نييلوألا نيم ةعكر يف اهأرق ولو
 باتك ءراتحملا درر .ةيريهظلا يف امك اهداعأ مث اهرثكأ أرق ول اذكو «بجاولا

 يف لصف / ريبك يبلح ءايركز ٠١٠١/۲ ةالص لفنلا نم عفش لك :بلطم «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 "۰ :ص وھسلا دوجس

 ردلا) حصألا يف لصم لكل هسكعو مامإلا هيف تفاخي اميف رهجلاو

 هسكعو لصم لكل تفاخي اميف رهجلاو :اهباوصو «بلق ةرابعلا يف (راتخملا

 رهجلا بوجو نأ نم تم رردلاو عئادبلا یف ےححص ام اذهو ءمامإلل

 ىلع وھس ال :ةیاورلا رهاظ ىلعف .درفنملا نود مامإلا صئاصخ نم ةتفاخملاو

 باتك ءراتحملا درر .طقف مامإلا ىلع وه امنإو ءهيف تفاخي اميف رهج اذإ درفنملا

 (ايركز ه 45/7 وهسلا دوجس باب / ةالصلا

 يف رهجلا نأل ؛رھجی اميف تفاخ وأ تفاخي اميف مامإلا رهج اذإ امكو

 اهيف تفاخ نإو 0 مامإلا ىلع امهنم لك بجاو اهلحم يف ةتفاخملاو هلحم

 ةيآ وأ راصق تايآ ثالث ةروسلا نم تفاخ وأ اهرثكأ وأ ةحتافلا نإ رهجي

 «روهال یمڈیکا ليهس ٥٥٤ :ص وهسلا دوجس يف لصف / ريبك يبلح) .وهسلا هيلعف ةليوط
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 ملك لات ثلاو اف (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١ وهسلا دوجس باب / رهنألا عمجم يفاذك

 (ھ۲۷۹/۱۲٣۱ / ا: ارو )

 ګل ٠و چ ٠

 ؟یگورکگ تب ۲ے روز لب زامن کرم

 راء ید رک آر قے روز ےس لومي یی تعکر ليج کامن یک ظر گا -:(199) لاوس

 ؟ گے تاج وہ زام ےس ےن کوہ کر چ ایک ؟ ناپ جس اچ انکو قربك تروص ا

 زر تار ا داني ظرلا دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا



 لاسےکم دج سس طل )سس

 ماكر جج یم سا ٠ےہ زامن قرسريظ كل ویک ےہ مز الہ کد چ ٢ے ىدركت رے روز

 وت
 ءحصألا يف لصم لکل هسكعو مامإلل هيف تفاخي اميف رهجلاو

 :حصألاو :هلوق .نيلصفلا يفةالصلا هب زوجت ام رد قب هريدقت حصألاو

 ءافخإلاو رهجلا نم ريسيلا نأل ؛ةينملاو نييبتلاو حتفلاو ةيادهلا يف هححص

 نأ ريغ ريثك ةالصلا هب حصت امو نكمي ريثكلا نعو «هنع زارتحالا نکمی ال
 باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .تايآ ثالث امهدنعو ءةدحاو ةيآ هدنع كلذ

 وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتک «ريدقلا حتف عم ةيادهلا يفاذك ءايركز ه 45/7 وهسلا دوجس

 ملك یل اھت او طف ۰×
 (ھا ٣٣۷۲۷۲۳ | ۵+:ٰیئ افر ید )

 یورک آر ق آر سےس ےن وبكل زان یک

 چہ لوہا راس وا رت ںی گے جو یکن وا ڈ کال لک آ )۲٠٢(:- لاوس

 ارج کے ات آداب یی دعب ءںوہ اتید يأس اهي ےک مت اف ڈر وس ارج تاقو ا اسب سیب زامن یک

 ؟ے مگ یک رش ںیم ےراب ےک لإ واں اتتع ڑی و راہ وور اھت انمي
 تمماإ فنی نوک زان یر رکا -: دعب امأ ایلصمو اًدماح باوجلا

 ےب یکت آر قا یھ تفر وسأر سرکڑ وھی جج ركاا یل: ےہ بجاد تا آر جج رپ ی ا وہ اپ درک

 تسرد زامن وف حاج ایلرکو بس ربت سیب دعب رکا ءاگوہہ مزال دبس دک ےس ہجو كب جاو کر

 رگار وا « عدل مدد اي هداعإ اکز امنردناردنا ےک تتقون ایک وہ کر گا روا ۔ یکے اہم

 ۔ے تايوتا انارہدد یک وے اج لک تقو

 کیالَصب ْرَھْجَت الر :ٰیلاعت هلوق يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 هيلع هلل ىلص هللا لوسرو تلزن :لاق ١١[ :ءارسإلا] (اهب ثفاخت الر
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 عمس اذإف ءنآرقلاب هتوص عفر هباحصأب یلص اذإ ناک ةكمب فتخم ملسو

 هللا یلص هين ٰیلاعت هللا لاقف ءهب ءاج نمو هلزنأ نمو نآرقلا اوس نوكرشملا

 نوکر شملا عمسیف کت ءارقب يأ (كِتالَصب رھْجَت الَوإف :ملسو هيلع

 َنْیَب غبار مهعمست الف «كباحصأ نع كاَهِب تفاح الو ءنآرقلا اوبسيف
 ٣۷٤٢( :مقر يراخبلا هاور) البس كلذ

 دعب لاق ئلاعت هنأل ؛ةحارص رهجلا بوجو ىلع ةلالد ةيآلا يف :تلق

 هلصأ رمألاو البس كلذ نیب غتْباَو# :هيف طيرفتلاو طارفإلا نع عنملا

 | ننسلا ءالعإ) .اهب قلطم بوجو تبثف ءدجوي ملو فراص دجو اذإ الإ بوجولل

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۹٦۷ :مقر ١/٣ ةءارقلا باوبأ

 خلا نيئاشعلا ييلوأو رجفلا يف ةعامجلا بسحب اًبوجو مامإلا رهجيو
 «راتحملا ردلا ىلع راتحملا درر .ةمتعلاو برغملا :نا ءاشعلاو :هلوق (راتخملا ردلا)

 (ايركز ۲٤۹/۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك

 هيف رهجي امیف تفاخ وأ هيف تفاخي اميف رهج اذإ:لاق ميهاربا نع

 اميف رهج اذإ لاق نم باب / ةالصلا باتك «ةبيش يبأ نبال فنصملا) .وهسلا اتدجس هيلعف

 )11۹ :مقر ؟ 45/1“ خلا هيف تفاخی

 ةعمجلاو ءاشعلاو برغملا يلوأو رجفلا يف ة ءارقلاب مامإلا رهجيو

 ءنآلا اذنه ىلإ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نمز نم ثراوعلل نيديعلاو

 لئاسر) .روكذملا ثراوتلل رصعلاو رهظلا يف مامإلا يفخيو ٌبجاو رھجلاو

 حالفلا يقارم «هٹريم 4017/٠١ هيدومحم ئواتف :هلاوحب ءؤانکل يولعلا عبطملا 2٠٠١ :ص ناكرألا

 (ىجارك هناخ بتك ىميدق ۱۳۷ :ص ةالصلا بحاو نايب يف لصف / يواطحطلا ةيشاح عم

 مل نإ وهسلاو دمعلا يف اًبوجو داعتو اھکر تب دسفت ال تابجاو اهلو



 لاس و ہ1 مم سال( اوشا

 ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .اًمثآ اقساف نوكي اهدعي مل نإو هل دجسي

 (ايركز ۱٤٤/١ ةالصلا

 هدحاج رافكإ مدعو اًدمع هك رتب باقعلا قاقحتسا بجاولا مكحو

 طوقسو اًدمع هكرتب ةالصلا صقنل وهسلا دوجس موزلو هلعفب باونلاو

 بحاو نايب يف لصف / يواطحطلا عم حالفلا يقارم) .دعي ملو دجسی مل نإ اًصقان ضرفلا

 ملی اھت او اف (یجارک هناخ بتك ىميدق ١74 :ص ةالصلا

 avo) / اشر وذ

 ؟ںیددح يأس ںیہ ود كتاف روس سیم جم ےن ماما
 لتتم اود یک ورشت فر وسار سن بحاص ماما لبي زامن کر ب -:(۳۰۱) لاوس

 ای قوم تسرد زام ققءايدركعر ورش انه كرار تب ےن ںوہنأ ےس تی آ ر میت وای آد یکن أرك ذب

 -لزاو ع باو ؟لك

 تسرد زان ں٠ تروم لوت” -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔اتوہ مز الدبس چب نم يسد يأس یقین راسم ورك بلا ؛یئوہ

 فلتخاو ءاقلطم هّلحم يف رارسإلاو ءهیف رهجي اميف مامإلا رهج اهنمو

 .نيلصفلا ىف ةالصلا هب زوجت ام ردق هنأ حصألاو ءوهسلل بجوملا ردقلا يف

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦١٤ :ص وهسلا دوحس باب / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح)

 ءحصألا يف لصم لكل هسكعو مامإلل هيف تفاخي اميف رهجلاو
 :ناخ يضاق هلئاق :لیقو ءنیلصفلا يف ةالصلا هب زوجت ام ردقب هريدقت حصألاو

 رهاظ وهو ءرثك وأ لق يأ اًقلطم ةتفاخملاو رهجلاب يأامهب وهسلا بجي
 نأ ردابتملاو :يناتسهقلا لاق (راتخملا ردلا) .يناولحلا هدمتعاو ءةیاورلا

 نأ ملع اذإ امأو ءاًدصق رهجيف ةتفاخملا هيلع نأ ىسدي نأ ةروص يف اذه نوكي



 ا ۳ ٹک ۹ و

 :يناتسهقلا لاق اذلو .ءيش هيلع سيلف ةملكلا نييبتل رهجيف ةتفاخملا هيلع

 حيحصلاو «ةينملا حرش يف لاقو .ةدش هيف نكل ةملك ةتفاخمب وهسلا بجيو

 نم ليلقلا نأل ؛ٍةقرفت ريغ نم ةالصلا هب زوجت امہ ریدقتلا وهو «ةياورلا رهاظ
 باب / ةالصلا باتک «راتحملا در عم راتخملاردلا) .اًضيأ ٌوفع ةتفاخملا عضوم يف رهجلا

 ملا ىلاعترثلاولئتف (یرکز ه4 5/6 وهسلا دوحس
 (ھ ۱٣۸۹۷۳۳ / ما: لاترى و)

 انه ثأر مجد جت اف کر وس ںیم تعلر ىرخ آی کن انک
 کیا یکے شی تھک ۲ یر غ آی کل رف ی رج بحاص مابا گا )۳۰٢(:- لاوس

 ؟ے میک زامن نم مدد ٹر ےک نھ ڈار اب یڑآ ای لسی اف روس ںیم تعكر
 روس لم تعآراییر خ آی زامن یر جج -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 - یکے تاج وہ تسرد امفدختا سسكس وہ دج ذمہ ڑ اج کا مہ ات ےس اح ق ا یا

 زک) .رسُيو رهجُي امیف رارسإلاو رھجلاو ...... ةحتافلا ة ءارق :اھبجاوو

 (جارسلا راد «ةيمالسإلا رئاشبلا راد ٥٦١ :ص ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئاقدلا

 88 کلذ ىلع ةبظاوملل “رسيو رهجي امیف رارسإلاو رهجلاو” :هلوق
 وأ ناك اًمامإ يلصملا ىلع بجاو ةتفاخملا ةالص يف ءافخإلا نأ لصاحلاف

 نم نايرخألاو برغملا نم ةشلاثلا ةعكرلاو ءرصعلاو رهظلا ةالص يهو ءاًدرفنم

 ىلعو ءاقافتا مامإلا ىلع بجاو وهو ءاقستسالاو فوسكلا ةالصو ءاشعلا ةالص

 ةيشاح ءیجارک ۳۰۲/۱ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .حصألا ىلع درفنملا

 (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ٠١5/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک «قئاقحلا نييبت ىلع ىبلجلا

 اًدامتعا نابجاو ةبظاوملل بترم رشنو فل رسیو هيف رهجي اميف رارسإلاو
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠٠١/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئافلا رهنلا) .يتأيس ام ىلع



 لام ےک ا سس. رم واتا

 بجي ال ىتح ناتنس امه مهضعب دنعو رسیو رھجی اميف رارسإلاو رهجلاو

 اراصف ة ءارقلا دوصقملا امنإو «نيدوصقم اسيل امهنأل ؛امھکرتب وهسلا دوجس

 (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ٠١5/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک ءقئاقحلا نييبت) .ةموقلاك

 ءءاشعلا نم نايرخألاو برغملا نم ةثلاثلا وهو .اهريغ يف رسيو هلوق

 ةيناخرتاثلا يف لقنو :لوقأ .ةفرعب ناك نإو رصعلاو رهظلا تاعكر عمج اذكو
 هللعو ءاّبجاو کرتی مل هنأل تفاخي اميف رهج اذإ هيلع وهس ال هنأ طيحملا نع

 صئاصخ نم ةتفاخملاو رهجلا نأب وهسلا دوجس باب يف ةيادهلا يف
 رداونلا ةياور باوج امأو .ةياورلا رهاظ باوج هنإ :حارشلا لاقو .ةعامجلا

 رهاظ يفو .وهسلا هيلع تفاخي اميف رهج اذإ :ةريخذلا يفو .وهسلا همزلي هنإف

 بوجو نييبتلاو حتفلل اعبت رردلا يف ححص معن ءےیلع وھس ال :ةياورلا
 :حتفلا يف لاقو .حنملاو رهنلاو رحبلاو ةينملا حرش يف هيلع ىشمو ءةتفاخملا

 دوجسلا اهكرتب بجي نأ يغبني درفنملا ىلع ةبجاو ةتفاخملا تناك ثيحف

 ملك ىلاقتشلاو اف (ايركز ۲۲۱/٢ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا درر . لمأتف ها

(alva | Ils) 

 رک کی رننمز 58 اروو

 بجاد لوك, ام  ےاجوہ یی کوک یز تق ےک ےک مایا رکا ۔:(۲۰۳) لاوس
 ؟ یوم تروصای کی کینال كس أ ےک رک وکر وجت اسكس ماما تسمو کد نین ای ےس اج ٹول

 مالسےک مام) ے یز ترا -: دعب امأ أیلصمواذماح باوجلا

 تروص کیا وف( ینہ ساکت ایل :اانم).ہریغو اج ثوم بجا و لوك اس ذرب
 جی لوم یکوج منان ٤ے یاہو تسردز 11 أر وا اتوم ںیکب جاووہ کد کر یز تتم

 - ےس اهانركرافغتساري لأ



 لاس کدہ س کہ لللسعےس سس ےس () نین وشير
 ای ہے ركن غور اس ےک ماما ےس ہجو یک یت : لشمس اج ثوم نکر لوك كادوا

 لو لومراديب بج کے ےہ ماك ا روا ۔ے ات الہ قال یز تت ایا ٤ے اہ ثوم هدب

 قاس دريم السم امإ نارود سا ا 00۳۷ تبا یکم اما دعب ےک سس اے اورا 2

 - كوت بجاووب کر چ لوك كري س اروا ے كى رول زامن ینا بيت ب صرب ےک لأ

 دجس ول هنأل ؛دوجسلا متؤملا الو مامإلا مزلی مل متؤملا اھس نإف

 باتك ةيادهلار .اًعبت لصألا بلقني مامإلا هعبات ولو «همامإل اًقلاخ ناك هدحو

 (يشتارك ٰیرشبلا ةبتكم ۳۳٣/٣ وهسلا دوجس باب / ةالصلا

 يقب وأ ثدح وأ مونل يقابلا هتافو ءاهلوأ كردأ يذلا وهو :قحاللا

 زیجولا يف اذك ءوهسلل دجسی الو أرقي ال مامإلا فلخ هنأك ...... .ماحزلل اًمئاق

 هنإف هبتنا مث ةعك ر مامإلا یلص ىتح مان مث مامإلا عم ربك اذإو ...... يردركل

 .ةريخذلا يف اذكه ءةیناثلا ةعكرلا يلصي مامإلا ناك نإو «ىلوألا ةعكرلا ىلصي

 هقبس ام ىضق مث الوأ مامإلا عباتي نكلو مامإلا هقبس ام ءاضقب لغتشي مل ولو
 ٰیواتفلا) .يواحطلا حرش يف اذک ءاندنع هتالص تزاج مامإلا میلست دعب مامإلا

 (ايركز ۹۲۱۱ قحاللاو قوبسملا يف عباسلا لصفلا / ةيدنهلا

 ام طاقسإ عم هكردأ نإ :هلوقب هكاردإ هنكمأ نإ هلوق لادبإ باوصلاو

 قوبسملا سكع ة ءارق الب هتاف ام ءاضقب أدبيو :لوقي نأ ريبعتلا قحو .هدعب

 يضقي هنأ همكحو :ةينملا حرش يفف ءخلا هب قبس ام مث هك ردأ نإ همامإ عباتي مث

 «ةمامإلا باب / ةالصلا باتک «راتحملا در) .غرف دق نكي مل نإ مامإلا عباتي مث ہل وأ هتاف ام

 2 ای ا لاوظتف ایرکز ٦ خلا مامإلا عم امھب وأ دوجسلاو عوکرلاب ىتأ ول اميف :بلطم

 ( ا۹۱۹ / :١ لامر و )

© 



 باد 1د نشے زان ےہ... . 2ھ... .. _(0( یاس ادا ش رر

 ا ٠۰
oباد و  

 نص م لبي وتكرر وک روس یب کیا

 ؟ے قکا تي ںیم ںوتعکر ل وفود تروس یب کیا ایک -:(٢۰٥)لاوس

 لا لا لب تحرر کے ير“ -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تسرد ز ام یھکر چپ ءیگد دہ ٹپ ںیم ںوتعکر ںونوو تروس یب کیا کا نکے اہ ی روس

 گے امو
 ام :لاق هنأ ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 هللا یلص هللا لوسر تعمس دق الإ ءةريبك الو ةريغص لصفملا يف ةروس نم

 ۱۳۳٣۹ :مقر ۲۸۰۱۱۲ يناربطلل ريبكلا مجعملا) .اهلك ةالصلا يف اهؤرقي ءملسو هيلع

 (يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 رک ةبوتكملا يف ةلماك ةروسو ةحتافلا ةعکر لك يف أرقي نأ لضفألا

 وهو ءهركي ال ليقو ءهركي ليق ةعكر يف ضعبلاو ةعكر يف ةروسلا ضعب أرق ولو
 باتك ءةيدنهلا ئواتفلا) .هب سأب ال لعف ولو «لعفي نأ يغبني ال نکلو ؛حيحصلا

 (ايركز ديدج ٥۳٥١١ ءايركز ميدق ۷۸/۱ «ة ءارقلا يف عبارلا لصفلا ءةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 ضعب أرق ولو ءةمات ةروسو باتكلا ةحتافب ةعكر لك يفأر قي نأ لضفألا
 هنأل ؛هركي :اولاق هللا مهمحر انخياشم ضعب ءةعكر يف ضعبلاو «ةعكر يف ةروسلا

 «ةريصق ةروس كلذب اودارأ مهنأكو :ةیثایغلا يفو .رثألا هب ءاج ام فالخ



 ى4 0 آل )اشا

 :ةصالخلا يفو .حيحصلا وه :ةيريهظلا يفو .هركي ال هنأ ءانباحصأ نع يورو

 باتك ءةيناحراتاتلا ٰیواتفلا) .هب سأب ال لعف ولو «لعفي نأ يغبني ال نكلو ؛هركي ال

 (ايركز ١759 :مقر 55/7 ةءارقلا يف لصف «ةالصلا ضئارف يف يناثلا لصفلا / ةالصلا

 ةروس أرقي نأب سأب ال هلوق .ةيناثلا يف اهديعُيو ةروس أرقي نأب سأب ال

 - هلعف لمحيو «ةهاركلاب ةينقلا مزج لمحي هيلعو اًهيزنت هركي هنأ دافأ :خلا

 أرق نأب ٌرطضا ناف ءٌرطضی مل اذإ اذه ءزاوجلا نايب ىلع كلذل - مالسلا هيلع
 ردلا) .رهن ءمتخی مل نإ ةيناثلا يف اهداعأ 4( سانلا برب دوعا لفظ ؛یلوألا يق

 مل یل اھت او اف 45/١ ٥( ةالصلا باتک / راتخملا

 ٣۳۱/۱۸۱۳ / IED ما (

 انب د ڑوھچ ار صق خت یو دس ںوکر ںی زا
 زوچ ما یر نایب یک عرولر ںیم ور شق یورک -:(۰۵) لاوس

 ول ڑپ نرم نسي ترم کیلا ای ےد ذوي: كس دج ای ہت ڑپ ہن یہ لکا پے د
 ؟ے مکا زا

 تاج لے دج ايئرالر لي زا -:دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 ابيارصقلاب ےل سا اگے آزال بار ا کت فس يك نیک: یوم ہت قدس ف زان ےس ےنڑوھچ

 ۔ےہ یجب نتودرکی انهي کے ترم ن شوکت اجشروا۔ےاجایکدن

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم تیلص :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع

 .ىلعألا يبر ناحبس :ہدوجس يفو ءمیظعلا يبر ناحبس :هعوكر يف لاقف«عكرف

 (رولجنب ةحلط ةبتكم ٦٢٤ :مقر ۸٥ :ص ننسل راثآ) .حيحص هدانسإو ءنورخآو يئاسدلا هاور

 مساب حبسف تلزن امل :لاق هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نع

 مكعوكر يف اهولعجا :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انل لاق ءمیظعلا كبر



 بلاد آو نفك زا ےک( ني مل اداشنا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انل لاق «ىلعألا كبر مسا حبس :تلزن املف

 نابح نباو مكاحلاو ةجام نباو دؤادوبأو دمحأ هاور .مكدوجس يفاهولعجا

 (رولجنب ةحلط ةبتکم 47 4 :مقر ۸۵٥ :ص ننسلا راثآ) .نسح هدانسإو

 حبسي ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةركب يبأ نع

 .اًنالث ىلعألا يبر ناحبس :هدوجس يفو هّنالث میظعلا يبر ناحبس :هعوكر يف

 (رولجنب ةحلط ةبتكم ٥٤٤ :مقر ۸٥ :ص ننسلا راثآ) .نسح هدانسإو يناربطلاو راربلا هاور

 .دوجسلا تاحيبست اهرشع عبارو «عوكر لا تاحيبست اهرشع ثلاث

 (روهال ۳۸۲ :ص ننسلا يف لصف / ريبك يبلح)

 راتخملا در) .اًهيزنت هرك هصقن وأ هكرت ولف اًنالث :هلوق ءاّنالث هيف حيبستلاو

 ملی اھت او اف (ايركز ۱۷۳۷۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باک ءراتخملا ردلا عم

(al | 1:) 

 ؟ ر بكل لگنا یم تلاح کد چے وہ ةعشي ذاهب کرک
 ںوھتا تنذو ترکہ ر چ ںی تلاع یکن ثري زامفرك يبي ىرك )۲۰٢(:- لاوس

 ایک ر ركز وم لايلكنأر وار كو كرري ٹک لاك ای ے اج قت فرط یہ بت یس ںایلگن یک
 ؟ تک

 ؛ كة اجومادأ ع رطل وود و رک - :دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ؛ لور فرط ككل بق ں ایپ کے ےہ رتب نکے اتوم نکہ د کے ےراش ا ہپ یرککں ویک

 ( ۳۵۹/۱ا ساب ات: داتس)۔ گۓ اہ یئاپ تہب اشم ہد ایز ےس و ہں ب لاك ویک

 (ايركز ٠٠٠/۲ يماش) .ةنس ةلبقلا وحن اهيجوت اهب حرصملا لب ؛ةيماشلا يف امك

 (ايركز ۲۰۳/۲ راتحملا در عم راتخملا ردلار .ةلبقلل هجوتل هيدي عباصأ اًماض

 AIIA) / ما: لا رىئد)



 باد آو طے زا يحس 7 س07 ني مل اداشنا

 مگاکفاضا ب تايقلا سیم یوا ہ رعت
 ےک ور حب ےک تالا شي لوا ہر ھت زامن لاو تحرر ٢ -:(۳۰٥ے) لاوس

 ؟ید ےب فير وردت

 لیٹ ی دا ٤ر عت زامن ض فرك -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تس رکا روا ۔اگوہ بجاد دب ٤دب قف ءيد ھڑب کت "ان ىلع لکم ار یب ےک “الا

 ہہ کے نھ بورنو فیرشددرد یب ىل وأ ٤ دعت ےک لأ اں ےروہز ان لف ورك مریخ

 ( ره قش تي افك )ںیہ لوق ں وفود یے راپ ےک هدك متنسروااتوہ ںیہن جادوبم
 اتدجس هيلعف دهشتلا ىلع نييلوألا نيتعكرلا يف داز نم :لاق يبعشلا نع

 ۳۰٣۳۹( :مقر ٤۷/۳ نييلوألا نيتعكرلا يف دعقي مك ردق / ةالصلا باتك ہقبیش يبأ نبال فنصملا) .وهسلا

 ءفرحب :لیقو .نکر ردقب دهشتلا ىلع ةدايزب ةثلاثلا ىلإ مايق ريخاتو

 مامإلا يضاقلا نع انمدقو .دمحم ىلع لص مِهّللاب هبوجو حصألا :يعليزلايفو
 رثكألا لوق هنإ :ريغصلا ةينملا حرش يفو .دمحم لآ ٰیلعو :لقي مل ام بجبال هنأ

 يف هنتم يف فدصملا هب مزج «يعليزلا يفو :هلوق (راتخملا ردلا) حصألا وهو
 ةصالخلل اًعبت رحبلا يف هراتخاو ءبهذملا هنإ :لاقو ءعورشلا دارأ اذإ لصف

 اذك ءیچارک ۸۱/۲ ءايركز ٥٤٤/۲ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .ةيناحلاو

 (ايركز ۲۷۹۳ :مقر ٠/۲ ٠ وهسلا دوجس يف رشع عباسلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيناحراتاتلا ئواتفلا يف

 اوفلتخاوءهريخأتل اهيف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع یلص ول اذكو
 .هلآ ىلعو لقي مل نإو .دمحم ىلع لص مهللاب هبوجو حصألاو ءهردق يف
 (ايركز ۱۷۲/۲ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا)

 عبرألا يف ىلوألا ةدعقلا يف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع لصیاالو

 يفو ...... ال ليقو ءوهسلا هيلعف اًيسان یلص ولو ءاهدعبو ةعمجلاو رهظلا لبق



 ترا جاب مع (1) نیا لادامشرا

 لک نأل ..... ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع يلصي عبرألا تاوذ نم يقاوبلا
 ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .ةينقلا يف هححصو لكلا يف يتأي ال :لبقو ءةالص عفش

 (ىجارك ١577-١7 ءايركز 455/7 لفاونلاو رتولا باب /

 داز ناف ءاًعامجإ ءٰیلوألا ةدعقلا يف دهشتلا ىلع ضرفلا يف ديزي الو
 :لاق اذإ وهسلا دوجس هيلع بجو اًيهاس وأ .ةداعإلا بجتف ہرک اًدماع

 لب ؛ةالصلا صوصخ ال .هب ىتفملا بهذملا )0

 هب قحلأ امو يأ :ضرفلا يف ديزي الو :هلوق (رانخملا ردلا) مايقلا ريخأعل

 يف امهنأ رهاظلاو ...... امهيف رحبلا بحاص رظن نإو بتاورلا ننسلاو رتولاك

 لقي مل ام بجي ال :ليقو ءطقف :هلوق .ضراع اهيف بوجولا نأل ؛لفنلا مكح
 ام نأ رک ذو ءرحبلا يف لكلا درو ...... مامإلا يضاقلا هركذ “دمحم لآ ىلعو”
 حرصو ةيناخلا يف هراتخاو ءةصالخلا يف امك راتخملا وه انه فنصملا ركذ

 يضتقي ريبكلا ةينملا حرش يف يبلحلا مالك و ءحصألا هنأب وهسلا يف يعليزلا

 وه مامإلا يضاقلا هركذ ام نأ ريغصلا هح رش يف ركذ نکل ؛اضيأ هحيجرت

 امك حيحصتلا فلتخا دقف :يلمرلا ريخلا لاق .حصألا وهو رثكألا هيلع يذلا

 باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .لمأت «مامإلا يضاقلا هركذ ام حيجرت يغبنيو ءیرت

 (دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ٦٦٤ :ص وهسلا دوجس يف لصف / ريبك يبلح ءايركز ۲۲۰۱٢ ةالصلا ةفص

 بجي هنأ عئادبلا يف ركذو «دمحم ىلع لص مھّللاب هبوجو حصألا :هلوق
 وهسلا بجي ال هنأ مامإلا لوق هجو ...... بجي ال امهدنعو «هدنع وهسلا هيلع

 نأ الإ مايقلا وهو «ضرفلا ريخأتب لب ؛ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع ةالصلاب
 ةالصلا لجأل ءوهسلا دمحم حبقتسا :طيحملا يفو ...... ةالصلاب لصح ريخأتلا

 يف نکل ؛هحور هللا حور لاق ام معنو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع



 بان اا تارا

 باتک ءراتحملا ردلا ىلع يواطحطلا ةیشاح) .مامإلا لوق ىلع ىوتفلا نأ :تارمضملا
 و7 5

 ملك ی اھت او تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠١٥٥٢ وهسلا دوجس باب / ةالصلا

(alv | Folks) 

 نرم مالم ب فيلر شدورد
 دعب ےس دہشت ر ب وا ےب روط اخ یم یز اہ لج گول لک آ -:(۲۰۸) لاوس

 شرف ون گوا تروا تحس ذب لور نام ےک اعد روا ںی ےے درہم م الس یہ تڑپ فیر شد ورد
 ؟ے ایک بيكن أ وم ںیہ ے رکی ايبا یس

 رعب ل فيلر وورد لٹ هر هرعت -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تداع یکے ڑ وچو کاو لک  زارف ضف اي تدا رت اذا ؛ےہ نوٹس انھڑ ہر وثام تساعد

 ۔ے لابس انه یز اب لج ںی زامروا ےہ ليج لان

 لوقيف ريخألا سولجلا يف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع ةالصلا نستو
 مهّللا :لوقي لاقف ؟اهتيفيك نع لئس امل ٰیلاعت هللا همحر دمحم لاق ام لغم

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص
 ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ءميهاربإ

 تباث نيملاعلا يف ةدايزو .ديجم ديمح کنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو

 يبنلا نع ةالصلا دعب ءاعدلا نسيو «فيعض اهنم عنملاف هريغو ملسم ةياور يف
 هّللا ديمحتب ًادبيلف مكدحأ یلص اذإ :مالسلا هيلع هلوقل ملسو هيلع هللا یلص

 درو امل نکل ؛ءاش ام دعب عديل مث يبنلا ىلع لصيل مث هيلع ءانفلاو لجوزع

 سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ ملسو هيلع هللا یلص هنع

 امب الإ اهيف وعدي الف ءةالصلا يف هبجعأ امب ءاعدلا ةحابإ ىلع عناملا ىلع مدق

 ام اهنمو «ةنسلا ظافلأ هبشي امبو ِكانَبْوْلُف غزت ال اََبَرظ نآرقلا ظافلأ هبشي



 باا نے ے آل )ساشا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسرل لاق هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ نع يور

 تملظ ينإ مهلا” :لق :لاقف «يتالص يف هب وعدأ ءاعد اهّللا لوسر ايينمّلع

 کدنع نم ةرفغم يل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإو اًريثك اًملظ ىسفن

 وعدي هنع هللا يضر دوعسم نبا ناكو .“ميحرلا روفغلا تنا كنإ ينمحرو

 ءملعأ مل امو هنم تملع ام هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهلا” :اھیف تاملكب

 رون حرش حالفلا يقارم) .“ملعأ مل امو هنم تملع ام هلك رشلا نم كب ذوعأو

 «ريبك يبلح «توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠١ ۹۹-۰ :ص اهنس يف لصف / ةالصلا باتک ءحاضيإلا

 لصفلا / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءروهال ۳۸۲ :ص لفاونلا يف لصف ليبق / ةالصلا باتک

 (ايركز 71/١ اهتيفيكو اهبادآو ةالصلا ننس يف ثلاثلا

 امب ءاعدلا :ةريخألا ةدعقلا ننس نم :يسدقلا يواحلا نع رحبلا يفو

 :لاق «نينمؤملا عيمجو هذاتسأو هيدلاولو هسفنل ايندلاو نيدلا حالص نم ءاش

 ذاتسألا نأ عم دسفت ال يذاتسأو يدلاولو يل رفغا مهلا :لاق ول هنأ ديفيوهو

 باتك ءراتحملا درر .ديزل رفغا مِهّللا يف داسفلا مدع ىضتقيف نآرقلا يف سيل

 ملی اھت او اف (ایرکز ۲٣٥/۲ ةيبرعلا ريغب ءاعدلا يف بلطم «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 alv) / ما: لانجرى و)

 ؟انھڑ ا “انآ ان انب” رعب ےک فیر شدورد لب زام

 اعد یاو خلا “انآ انب” رعب ےک فلر ورد یم زان ںیم -:(۲۰۹) لاوس

 ؟ے تسرد ز امن یر یم ایک ی ںیگلاو “ُتْمَلَظ ينا فل” روا« لوم قم

 لوك اقلطمرعإ ےک فی رش ورو لك زان -:دعب امأ اًنلصمو ادماح باوجلا

 اعد یک ئوکت بان ےس تنسو نار قہ ےہ نی يتلو یز اش ےہ نون رکا یر یھب

 ۔ے ںیہن رح یئوکی لي یھ اعد یلاو خلا “انآ ابر” تقو لالاذبل جس نگاہ کپ



 و ے ٣ )اشا

 ءاعدلاو ريخألا سولجلا يف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلع ةالصلاو
 نبا ناكو (حاضيإلا رون) سانلا مالک ال ةنسلاو نآرقلا ظافلأ هبشيامب

 هنم تملع ام هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهلا :اهنم تاملكب وعدي دوعسم

 ءحالفلا يقارم) .ملعأ مل امو هنم تملع ام هلك رشلا نم كب ذوعأو «ملعأ مل امو

 «راتحملا در عم راتحملا ردلا يف اذك «توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠٠١ :ص اهتنس يف لصف / ةالصلا باتك

 ملی اھت او اف (ايركز ۲۳۷۱۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک

(alva / FF: les) 

 ؟انھڑ را “انآ نير" اض ےک زا ا نزل رع ار

 ےن ىلإ للا” رعب ے فیش ورد شہرت( دعت )۲٠٢(:- لاوس

 ؟ںیتاپ ںیہ ےک تڑپ یم اھو لوفود “انآ انکو” روا “یس

 ءں تک ےہ لب امد لولد ہرا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے لا عج رخ لوى لمي نع كيور ولام عد اردو دالع ےک نا روا

 بلطي يأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا دعب رفغتسیو
 ءتانمؤملاو نينمؤملا عيمجلو نينمؤم اناك نإهيدلاولو هسفنل ةرفغملا

 «ىكلذ وحنو باسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يلرفغا يبر :لوقيف
 يف امك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ةلوقنملا يأ ةروثاملا تاوعدلاب وعديو

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص

 ذوعأ ينإ مهلا :لوقي ءعبرأ نم هّللاب ذعتسيلف مكدحأ دهشت اذإ :ملسو هيلع

 تہ سس یہ فو ءربقلا باذع نمو منهج باذع نم كب

 هللا یلص هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر يلع نع هيفو «لاجدلا حيسملا

 :ميلستلاو دهشتلا دعب لوقي ام رخآ نوكي ةالصلا ىلإ ماق اذإ ملسو هيلع



 بات“ <7 ا

 امو تفرسأ امو تررسأ امو تنلعأ امو ترخأ امو تمدق ام يلرفغا مهلا

 نيحيحصلا يفو . تنأ الإ هلإ ال رخؤملا تنأو مدقملا تنأ ينم هب ملعأ تنأ

 یلص هللا لوسرل لاق هنأ قيدصلا ركب يبأ نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 تملظ ينإ مهلا :لق :لاق ءةالص يف هب وعدأ ءاعد ينملع :ملسو هيلع هللا

 ينمحراو کدنع نم ةرفغم يلرفغاف «تنأ الإ بونذلا رفغي الو اًريثك اًملظ يسفن

 :هلوقكو .مدقت امك نآرقلا ظافلأ هبشي امب وعديو .ميحرلا روفغلا تنأ كنإ

 انبولق غزت ال انبر .رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يفانتآ انبر

 ناف ؛كلذ وحنو «باهولا تنأ کنإ ةمحر کندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب
 لب ؛ة ءارقلا اهب دصقي مل هنأل ؛نآرقب تسيلو نآرقلا ظافلأ هبشت ةيعدألا هذه

 ةالصلا ةفص / ريبك يباح) .ضيحلاو ةبانجلا عم اهب ءاعدلا زاج ىتح ءاعدلا

 ملك یا لو تف (ايركز ۲۳۷۱۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک ءراتخملا ردلا ءروهال ۳٣٤-۳٣٣

(AIF | ¥: ol) 

 ؟ے یس انرك رر فرط یکں وی دن دعب ےک زامن لك
 ئرر فرط یک وی قت دحب ےک لوزامن نگ لی ہیلع شا یکم رکا یئ -:(۲۱) لاوس

 ؟ےت ے رار رے رک

 ی دعب ےک لوزاف یر صفر وار ب -: دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 ۔ے ےتوہامرف فیر ےک رک رر فرط ںی بای یاد فرط یک ں وا امن لم ہیلع شا یل رکا

 رے ے افاد ناشر نا ےک تعارفی زارف نم نأ ء نق نق رعب ےک لوزان نشا

 یلص هللا لوسر ناك :لاق هنع ٰیلاعت هللا يضر بدنج نب ةرمس نع

 باب / ناذألا باتك ءيراخبلا حيحص) .ههجوب انيلع لبقأ ىلص اذإ ملسو فلنا

 ۸٤١( :مقر ملس اذإ سانلا مامإلا لبقتسي



 باو آو نكس زا ےسسسل''۔ے-_-_ے_-۱٠_() ناشر

 هللا یلص هللا لوسر فلخ انیلص اذإ انك :لاق هنع هللا يضر ءاربلا نع

 :لوقي هتعمسف :لاق ء«ههجوب انيلع لبقي «هنيمي نع نوكن نأ انببحأ ملسو هيلع

 دجاسملا باتك «ملسم حیحص) .كدابع عمجت وأ ثعبت موي کباذع ينق بر

 (۷۰۹ :مقر ةالصلا نيمي بابحتس | باب / ةالصلا عضاومو

 نكي مل نإ ضرفلا بقعو عوطتلا دعب يأ هدعب لبقتسي نأ بحتسیو

 يف امل يلصم ةلباقم يف نكي مل نإ ءاش نإ سانلا لبقتسی ةلفان هدعب

 نإو «ههجوب انيلع لبقأ یلص اذإ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك نيحيحصلا
 نع فرحنا ءاش نإو «هنيمي نع ةلبقلا لعجو هراسي نع فرحنا مامإلا ءاش

 يقارم) .هجئاوحل بهذ ءاش نإو .ىلوأ اذهو ءهراسي نع ةلبقلا لعجو هنيمي
 هناخ بتك يميدق ۱۷۱ :ص راكذألا ةفص يف لصف / ةالصلا باتك ءيواطحطلا ةيشاح عم حالفلا

 ملك یل اھت او اف (ىجارك

 (ھ ۱۲٣۱/۱۸۷۲۸ / سس لاسر ئد)

O ¢ O 



 زانا ورک ےسس-ٗے_ٗ_ے_م ٣٣ے )الاشرار

 اعر زامنرکا گل كسا
 کہا ے ےک ےل وک جاسر عب ےک نوا كال ےن تمولع -:(۲۱۳) لاوس

 ؟یگۓ اجو تسرد ےس نع ڑپ زامنرک لک امایکذ ےس اک طر ش کے ك6
 اا ڈالا ہم لہ نی ثيداعأ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 کے قي ہجو کیا کس لا -و تاج كس ف نه ےس سجے ایگ ہک و رکو م زامنرکد مدننا

 سا ہے یت یب یراوشد یھب س ۲ یگ اد کف و ت ت قو ےک تار قے جو یکس ا ترم حی
 ىروبج لونا لابتب نم: تاج كاوا امن یج یخ ےۓاگلہر خو كسكس یب ركل ئل

 کام ےہ دایف یکی رویم لإ ےہ وهن تزاجا یکن كي زامنروا ےن 7ںیم دس یتا ےک ی ار واو
 - كوب شیک کے ڑی زافرکا

 هاف لجرلا يطغي نأ هركي ناك هنأ ميهاربإ نع دامح نع ةفینح يبأ نع

 ٠١( :صراثآلا باتك) .ةبقنتم يهو ةأرملا يلصت نأ هركيو ءةالصلا يف وهو

 :مٹلتلاو :هلوق (راتخملا ردلا) مثلتلاو راجتعالاو ءامصلا لامتشا هركي

 مهتدابع لاح سوجملا لعف هبشي هنأل ؛ةالصلا يف مفلاو فنألا ةيطغت وهو

 ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةيميرحت اهنأ :دوعسلا يبأ نع ط لقنو .يعليز «نارينلا

 (ايركز ٦٢٤/٢ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب /

 لصف / قالطلا باتك ءيماشلا عم راتخملاردلا) .تاروظحملا حيبت تارورضلا

 می اھت او اف (ايركز ۲۱۷/۰-۲۱۸ دادحلا يف

(AVI / :مع Jor) 



 ےہ و سشلالٹنُفاھتداویویوھچ وت تہ

 اعر زار ک سام سیٹ یو یک اندو

 همك یکدنباپ ےس فرط یکت مولع یم تالاع ہووج وم )۲٢۳(:- لاوس

 وامن زم ےاج گپ زاغرا اکل کام ب ے ر کا سی تلاحم ا وني یکی رکا اکل کہا

 ؟ یا کوم
 هر دار کام ون یش تالا ماع -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 بع يزال كا, ئوکرکا ےل ےک ےس نشین ال کج نیلے دو رکھا زار كل
 (۴۱/۸٢۱-٦ے۳۰ ے۳: تن وید مولعلاراو یئةف)۔ یو ہہ تہ اک ٹوک ڈلا اش اکے س ديا وق

 الب ليلق لمع لک و ءمخدتلاو مئلتلاو راجتعالاو ءامصلا لامتشا هركي
 هنأل ؛ةالصلا يف مفلاو فنألا ةيطغت وهو :مثلتلا هلوق (راتخملا ردلا) رذع

 اهنأ :دوعسلا يبأ نع ط لقنو «نارينلا مهتدابع لاح سوجملا لعف هبشي
 بتكلا راد 44/7 اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .ةيميرحت

 2 | اش او تف (دنبوید ایرکز و توريب ةیملعلا

 (ھ۱۳۲۱۷۷۹۸۸ / ٦:ٰیئاخر یو )

 انہ ڑم زاغ رتا ےک نیم لوم یڑ مروا ذآ
 زار اسكس نیب آی طم کے رر واتا ےک ن وأ )۲٢(:- لاوس

 ؟ ليبي كة اہ

 شیٹ لاو ںی آیا ےک ورم -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تارک یکے اچ وہ وتزامن قتل ےس ہدرھک رك ا وأ ز امنر کوم نفس ايوا ےس ں ونا رک ہک

 وأمك رواش كيد ای رد اج تس يدأروا نيب ی یاو نات ۲ یر آر گا تروكروا- یکو ہت اسےک

 یرورضروا مز ال ےل ےک تروغ نكح تا اروپ کک وک ںیمزامنکں وک: یو لاق امن كس أ

 اک تسأل زان یر ہکے گر ھڑوا حر طط کا ردا يبد يدا قمت ٦ی نارك تبا جس



 زان تاور ا( نر اادشرا

 انيباوكت روک ن اہل یک ل اعرب نک: یکے تاج وہ تسرد زامن اوہ ںیہ امہ صح اوہ اطھک

 ےس یب نيك ےس اچ انب یب لاابلالاو ناس [ل مكب ےہ اپ ىلانب لام تداعح كتبي ساير قت
 (۰۸-ہہدن وید مولع اد یو ہ۸۸۳-۱۰۵لزاونلاباتس)۔ ےس اج فاول تداع یک ا وكل وبيت

 لوسر ىلع تلخد ركب يبأ تنب ءامسأ نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 یلص هللا لوسر اهنع ضرعأف «قاقر بايث اهيلعو ملسو هيلع هللا یلص هللا
 ءاهل حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نإ ءامسا أي :لاق و ملسو هيلع هللا

 / سابللا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هيفكو ههجو ىلإ راشأو اذهو اذه الإ اهنم يري نأ

 43٠١( 5 :مقر ٦٦۷/٢ اهتنيز نم ةأرملا يدبت اميف باب

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 لفسأ ام باب / سابللا باتک ءيراخبلا حيحص) .رانلا يف رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام

 ٦۷۸۷( :مقر خلا نيبعكلا نم

 وأ ءہوحن وأ همك وأ رمشم هبوثو ةالصلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا قفتا
 يهنم اذه لكف ,کلڈ وحن وأ هتمامع تحت هرعش دودرم وأ صوقعم هسأر

 تحصو ءاسأ دقف كلذك یلص ولف «ةيهيزنت ةهارك وهو ءءاملعلا قافتاب هنع

 (ةيلودلا راكفألا تيب ٤۹۰-۲۳۰ :مقر تحت ملسم حيحص حرش جاهنملا) .هتالص

 يأ (راتخملا ردلا) ليذ وأ مكرّمشمك بارتل ولو هعفر يأ هفك هركو
 یلص نميف فلتخاو ...... هليذ وأ همك رمشم وهو ةالصلا يف لخد ولامك

 رمش ول ام هلثمو .كلذ ةئيه وأ ةالصلا لبق هلمعي ناك لمعل هيمك رمش دقو
 کلاڈک ةالصلا يف لخد اذإو ءمامإلا عم ةعکرلا كاردإل لجع مث ءوضولل

 ءہرُا مل امهكرت وأ ليلق لمعب اهيف هيمك ءاخرإ لضفألا لهف ةهاركلاب انلقو
 راتحملا درر .لضفأ اهتداعإف هتوسنلق تطقس ولو ينآلا هلوق ليلدب لوألا رهظألاو

 (5 ١5/١ عئانصلا عئادب ءايركز ٠5/7 ٤ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك
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 .عوشخلل يفانملا افجلا نم هيف امل ءهنع يهنلل امهنع هيمك ريمشتو

 ١78/١( تاهوركملا يف لصف ءةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم)

 دسفي اميف لصف / ناخ يضاق ئواتف) .هرك نيقفرم ىلإ هيمك اعفار یلص ولو
 (ايركز ۱۰٦/١ ةالصلا باتك / ةيدنهلا ٰیواتفلا 2١5/١ ةالصلا

 ريونت) .نيمدقلاو نيفكلاو هجولا الخ اهندب عيمج ةرحللو :ريونتلا يفو

 ملك ىلاقتدثاو اف (ايركز ۷۸/۲ يماشلا عم راصبألا

 (ھ ۱۲۱۸۹۸۱۰ / ۸:ا و )

 انھڑب زامن کد ڑواہٹپ ود نیکی او نا 1ی آ

 ابرك اپ بار وا ےک یاو نین آف اہ ئل ےک ناوخایک -:(۲۱۵) لاوس
 ؟ لاب ے اہ انہ ڑب زامنرکن یی نیم آے کٹا ریا

 بارے ے وہ لک ےک تاركا -:دعج امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 انكرد اي ہم ناک: یکے اچو تسرد زامن شن فولي زامنرکف صڈ ےس ن كلا اب ےس
 ۔ے لیک ت سرد امر شوج ہے قير طاكل ترور از یب نہ د انني يك اكن ٥ت آی آہ کے تاج

 یھب کے اج انانب یچب لوح اكرمك ل سا هے ایگ يك نلبي ےس تب اشم كل ونروع کیا

Eاے روا« 5200 7س اھت ار سرر  

 -لي ركز اڑ ات ی اپا او
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 سابللا باتك «ملسم حیحص) .خلا تایراع تايساك ءاسنو......رانلا لهأ نم نافنص

 ٤١ ٠١( :مقر 7١5/7 تايراعلا تايساكلا ءاسنلا باب / ةنيزلاو

 اًراهظإ هضعب فشكتو اهندب ضعب هانعم ليقو :يوونلا مامإلا لاق

 حيحص ىلع يوونلا حرش) .اهندب نول فصي اقيقر ابوث سبلت هانعم ءهوحنو اهلامجب
 oY») تایراعلا تايساكلا ءاسنلا باب / ملسم



 زامن تاپ ورک ۳: () نی او اش

 ثلانلا وأ يناثلا هجولا وه رهاظلاف ءفيعض لوألا ےجولا :تلق

 سابللا باتك ؛مهلملا حتق ةلمكت) .ميظعلا هّللاب ذايعلاو ءانرصع يف عقاو امهالكو

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۱۷۳۱۳ خلا تايساكلا ءاسنلا باب / ةنيزلاو

 وهف راجفلا وأ قاسفلا وأ هريغ وأ سابللا يف الغم رافکلاب هسفن هبش نم

 ةاقرم) .راعشلاو قلخلاو قلخلا يف ماع اذهو :يبيطلا لاق «مثإلا يف يأ مهنم

 ٥١٤٤( دؤاد يبأ ننس حرش يف دوھجملا لذب 47١ حيباصملا ةاكشم حرش حیتافملا

 لكشتو وضعلاب قصتلا هنأ الإ ةرشبلا نول هتم ئري ال اًظيلغ ناك ول امأ
 لوصحل ةولصلا زاوج عنمي ال نأ يغبنيف ءاّيئرم وضعلا لكش راصف هلكشب
 ثيح وأ اقلطم لكشتملا كلذ ىلإ رظنلا مرحي له رظناو :لاق .رتسلا

 باتك ,يماش) .لوألا وه كانه مهمالك نم رهظي يذلاو خلا ؟ةوهشلا تدجو
 «ريبك يبلح «ىحبارك 4٠١/١ ءايركز ۸٤/۲ ةروعلا رتس يف بلطم «ةالصلا طورش باب / ةالصلا

 (روهال ؟١ ٤ ثلاثلا طرشلا ءةالصلا طئارش / ةالصلا باتك

 ام فصي قيقر بوثب اهرتس ول ىتح «هتحتام ىرُي ال نأ رتسلا دحو
 ءايركز 4537/١ «هنئوک ۲٦۸/۱ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتك ءقئارلا رحبلا) .ز وجي ال هتحت

 م ۱ لات شاد اف (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ۹۰۱۱ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتک «قئاقحلا نييبت

 aT) / ۱۳:ٌياضر یت و)

 ؟انر ات نیم آن ایمرد ےک زان ایان ڑی زامنرکاھڑچ نیم آ
 یز ان یر یخ ےک ےہ ےس ینبکن آما ےک وضو کول ےس تہب ۔:(٢۲۱) لاوس

 ناارود ےک زام ای روا ںیہ تم رکی رول زامن لیٹ تلاع یہا ف اير مج روا ء ںیہ تل ھدناب تی

 وا رفت حاضو یکس ا ؟ے معا کس یم لوتروص ل وفود وم ںیہ تبل لوك یخ 1

 نس اکے وع ںیم ےراب سا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 زانت ورک سس ےس (ا) نین لاداشرا

 2 ؛ے آت علام لكل ا لبي ٹی دع ےہ ہو رک انه زامن لیٹ تلاح یکے وہ ساه

 ء كج اچ ىف لوك یت آہ لیپ ےس ےن دناب تیغ کاب ؛ كبس اي سرب لامن قیم تلاع سا
 ےس تا کیا ےن قدرك روش امن ںیم تلاع یہا رگاروا۔ ےن اپ یر اب تیح یہ دعب ےک سا

 ےس سا قع لا یز ام ید آی کہن لوا یا ںیہ ےک لوک آر ڈے لل

 ىواتفلا ءتوريب ٦١۸/۱ ریدقلا حتق) .هرك نيقفرملا ىلإ هيمك اًعفار یلص ولو

 (ايركز ١٠١5/١ ةيدنهلا

 عم راتخملا ردلا» .ليلقف الإو ريثك ةيلاوتملا ثالثلا تاكرحلا :ثلانلا

 ملك ىلاعتدطلاو تف ۳۲٣( حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح ءايركز ۲۸۰۸۲ يماشلا

 APIA) / ما: لاش رىئد)

 انھڑب امن اسےک مآ
 ؟ے اسیکانھڑب زامنے اے ہت آ -:(۲۱ے) لاوس

 تسرد زامن یگ ماس ےک نی آ -: دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 رواد كوم قع وتوو رکو ن وہ اج 1ق رف ںیم عوض عروش نس جو یکس ارگ نکیل: ے ناجم

 ( لیس اڈے ےر ا( دوك ی واف )ےس ATES ںیہقرف ںیم عوضف عر وشر

 ام ةرضحب ةالصلا :اهنم ...... رخأ ءايشأ تاهوركملا يف يقب [ةمعت]

 :يلصملا يهلي هنأل :هلوق ...... بعلو وهلو ةنيزك عوشخلاب لخيو لابلا لغشي

 يف حرص دقو ءهوحنو ہدوجس عضوم ىلإ رظنلا نم هعوشخب لخيف يأ
 هرصب ىهتنم نوكيو ءاهيف عوشخلا يغبني هنأ :ةالصلا تابحتسم يف عئادبلا

 ةالصلا يف عوشخلا نأ :هابشألا يف حرص اذكو خلا ہدوجس عضوم ىلإ

 باتك ءراتحملا درر .مهفاف ةيهيزنت انه ةهاركلا نأ اذه نم رهاظلاو «بحتسم
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 / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا ءىجارك 4/١ ٦-٦٦۸ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفی ام باب / ةالصلا

 لابقتسا هرك :لصف / قئاقحلا نييبت يف اذكو «ةيديشر ۲ اهيف هركيامو ةالصلا دسفي ام باب

 ملك ىلاقتثاو اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد 47١/١ خلا جرفلاب ةلبقلا

 APY) | 0ع: ناضج یر)

 انهي تروس یکن آر قرب ر زبك وہ کلک ےس اسر امك ادور

 یئوہ یھت ريو ربا وہ کنگ ع اس نلارود ےک زامنرگا -:(۲۱۸) لاوس

 ؟یگۓ اج ثول اي یکے ر اہ زان كس أ ةءاسه ذي یز امر گاوکت روس
 زامل قكديرظتدارإ ال رڈ نیک كا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 چرانے اهلك يكل لوجی ےس لو ہک وربك ضقنلاب رك ن ای: ل آں یہ تہارکی ئوکس یم

 ناپ ز تی آے یا مزا مکی کود رڈ یکے گا ہلا ؛ے ورکا رک یا دیقلاپ نايل كويت دساف ام
 ۔ یکے اجوہدساف زال ل هذي ےس

 ردلا) هرك نإو امهفتسم ولو همهفو بوتكم ىلإ ہرظن اهدسفي الو
 دسفت اًمهفتسم ول هنأ ليق ام يفن ىلإ هب راشأ :امهفتسم ولو هلوق (راتخملا

 فالتخالا ةهبشو هنم لعفلا مدعل همدع حيحصلاو :رحبلا يف لاق .دمحم دنع

 هيلع عقو ول امأو ءةالصلا لامعأ نم سيل امب هلاغتشال يأ .هرك نإو :هلوق

 هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .هركي الف همهفو دصق الب هرظن

 ةبتكم ۲۷۰۱۱ اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتک «ةيادهلا ءايركز ۳۹۸/۲ اهيف

 (ىجارك 4/١ ١ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا «ىحجارك ٰیرشبلا

 ُملعت هنأل ؛اقلطم نآرق هيف ام يأ ِفحصم نم هت ءارقو ءخلا دسفتو

 ام يأ :هلوق (راتخملا ردلا) يبلحلا هرهظتساو ءةيآب الإ دسفت ال :ليقو .خلا

 حيحصلا يف تدسف هيف امأرق اذإ هنإف ؛بارحملا لمشيلهممع ْنآرق هيف



 زانا ورک ٣۳۳ _-_-_(ا) نام لاداشزا
 .هدنع ةالصلا هب زوجت ام رادقم هنأل ؛رهظألا وهو ءةيآ أرقي مل ام :ليقو .خلا

 (ایرکز 8-5784 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «يماش)

 دصق هريغوأ اًنآرق ناك ءاوس ءہمھفو بوتكم ىلإ يلصملا رظن ول
 يقارم) مالكلاب قطنلا مدعل هتالص دسفت ملو ءبدألا ءاسأ ال وأ ماهفتسالا

 «قطنلا مدعل هلوقب فلؤملا راشأ هيلإو ءلصحت مل مهفلاو رظنلابو (حالفلا

 لب ؛ةحصلاب لخی ال عوشخلا كرت نأ ملع اذهب ءخلا ماهفتسالا دصق

 وأ اًرعش ركذتف ةالصلا يف ركفت اذإ ةصالخلاو ةيناخلا يف لاق اذلو ءلامکلاب

 ءاسأ .رحبلا يف امك هتالص دسفت ال هناسلب ملكتي ملو هباقب اهأرقف ٌةبطخ

 ةيشاح) .ةيهيزنت ةهاركلا نأ هرهاظو ءةالصلا نع الاغتشا هيف هنأل ؛خلا بدلا

 راد ۳٣٣ :ص «ىجارك ۱۸۷ :ص ةالصلا دسفي ال اميف لصف / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا

 ملك مل اَت لا ظتف (دنبويد باتكلا
 (ھ۱۳۲۷۹۸ / ۴۰ار و )

 انركاد از امن ے نم اسكس لوب ل اورروضأ
 ھج لاينييكل كت آرواءعس ناكود یک شجر اگ ٹیم یی ر یر امم -:(019) لاوس

 یہ کا دا زامن ناکود بج می بأ« ںیہ تسد سم نب ل فب نأ ںیہ رک

 ے وہ ے رے اس ےک نا ايك؟ لي مکا کم ول ںیہ تس اجي ناس ےب ذل اوړو کتو و ؤا

 ؟ںیہُا 027 امن یر اعہ

 لی رکاداز امن ل یم ناکود تنو ل - :دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ںویموست نأكل ویکہ سیم داشہ ےس ےس اس ےب ڈہدای ليد لاڈہربیغوارٹپکی ولي وأ كس لوبذ نأ

 - كومو ور كانها زامن وہ دة اسكس
 ءاهتيب بناج هب ترتس ةشئاعل مارق ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نع



 ۃاع گ۶ ےسےےے_'''__-مےُا) نااار
 لازت ال هنإف ءاذه كمارق انع يطيمأ :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 بوث يف یلص نإ باب / ةالصلا باتك «يراخبلا حیحص) . يت الص يف ضرعت ہریواصت

 (۳۷ ٣ :مقر ه 4/١ ؟هتالص دسفت له ریواصت وأ بلصم

 وأ هراسي ىلع وأ هنيمي ىلع وأ هسأر قوف وأ هيدي نيبو يلصي نأ هركيو
 باتك ءةيدنهلا ٰیواتفل) .يلصملا مامأ نوكت نأ ةهارك اهدشأو ءخلا ريواصت هبوث يف

 می اھت لو اف (ایرکز ۱۰۷/۱ يناثلا لصفلا ءاهيف هركي امو ةالصلا دسفی اميف عباسلا بابلا / ةالصلا

 alv) | ۳۷ل اضر یی )

 انس ےہ زامن ینا ینا رپ زامن اج کیا اکے ٹٹ ںام ی یو یب لايم

 مارب باربای پزامناچ کیا ےس لای کوی لايمردنا دمك -:(۲۳۰) لاوس

 ؟لبتأي ںیہ ےک هدي لب زف کا گل ا ینا ر کوم ےک امنا

 6ن ناب( 0 بب +7 اذماح باوجلا

 وہ ںیم فص ینا گا تروع حر طیب ۔ےہ ہدرھکانھڑبزامن بیرت برق زامن ۓاج کیا
 زار ینا روکے گیج ےک ی اروا وہ اڑ کک آدم دلا ؟ ےہ ورکا وہ اٹیک در مے ےک لأ

 رر وا ےہ سیم ےراب ےک لوزان یار فنا ليصير )جس ین جت یئوکل یم سا ف لاي
 ر ےن وم ےک یم تا اےک ترو ول لوہے ر ذي زامنل یم تعا یب کیا تراوگددرم

 ( گۓ اچ وم دس اف زامن ورم
 ةيذاحملا نوكت نأ :اهنم :طئارش اهلو هتالصل ةدسفم ةأرملا ةاذاحم

 ةالصلا نوكت نأ :اهنمو .حصألا وهو نسلل ةربع الو عامجلل حلصت ةاهتشم

 ةكرتشم ةالصلا نوكت نأ :اهنمو .دوجسو عوكر اهل يتلا يهو ًةقلطم
 لئاح الب انوكي نأ :اهنمو .دحاو ناكم يف انوکی نأ :اهنمو .ًءادأو ةميرحت

 ماقم موقت ةجرفلاو عبصألا ظلغ هظلغو لجرلا رخؤم ردق لئاحلا ىندأو .....
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 نمم نوكت نأ :اهنمو .نيببتلا يف اذک ءلجرلا هيف موقي ام ردق هاندأو لئاحلا

 .عورشلا تقو ءاسنلا ةمامإ وأ اهتمامإ مامإلا يوني نأ :اهنمو .ةالصلا اهنم حصت

 ةدحتم امهتهج نوكت نأ :اهنمو .لماك نكر يف ةاذاحملا نوكت نأ :اهنمو

 رخآو اهراسي نع رخآو اهنيمي نع دحاو ةثالث ةالص دسفت ةدحاولا ةأرملا مث .....

 يف اذك .ئوتفلا هيلعو «نييبتلا يف اذكهو .كلذ نم رثكأ دسفت الو ءاهفلخ

 امهراسي نع رخآو امهنيمي نع دحاو ةعبرأ ةالص ناتأرملاو .ةيناخراتاتلا

 3 دويتو دنيا ووس سے بو سیس

 .رهاظلا باوج اذهو ءفوفصلا رخآ ىلإ نھفلخ ةثالثو نهراسي نع رخآو

 سماخلا لصفلا ءةمامإلا يف سماخلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .نييبتلا يف اذكه

 باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در عم راتخملا ردلا يف اذك ءايركز ۸۹/۱ موماملاو مامإلا ماقم نايب يف

 (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ١5/١ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «قئاقحلا نييبت ءايركز ١" 4/؟ ةمامإلا

 يف وه سيل لصمل ةيلصملا ةاذاحم نع هب زرتحا ءةكر تشم :هلوق
 امنإ کارتشالاو :ةيانعلا يف لاق .ردلا يف امك دسفت الو «هركت ثيح اهتالص

 انمض وأ هلغمب عوطتمو هلثمب ضرتفم ءادتقاك ةقيقح نيتالصلا داحتاب ققحتی
 ام باب / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) . ض رتفمب لفنتم ءادتقاك

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٣٣ :ص ةالصلا دسفي

 (راتخملا ردلا) دسفم ال ةهوركم اهتالص يف سيل لصمل ةيلصملا ةاذاحمف
 هب دقي مل مامإب امهدحأ اًيدتقم وأ نيدرفنم ايلص نأب :اهتالص يف سيل :هلوق

 ةوهشلا ةنظم اهنأل ؛ةيميرحت اهنأ رهاظلا :ةهوركم :هلوق .ةينملا حرش ءرخآلا

 ناكم مالسإلا خيش ركذو :ةياردلا جارعم يفو :تلق .ئراطلا ىلع ةهاركلاو

 -811//؟ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .شحفأ ةهاركلاو ة ءاسإلا ةهاركلا

 ملكا یل اھت او تف يركز ۸

 OI م لامن یب وذ



 زانا ورک ےہ ۳۹ سےسے_٠٠ے"ک() نیٹ ادغر)

 انعم ارنب یلص کیا تاس کیا كى ویی لايم
 ؟ںیہ ےک ھڑپزامب یکم کیاوت اسکی ىدبت ںایمایک )۲٢(:- لاوس
 ھڑزانل لا گلا قيال ؤودركا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 بيا ےس حر طس نايل كوم لبيت وتر ساف زان ے نھ ڑپ زاغ یکم کیا چ ركل ل ےہ ر

 كلا اي ركوب: هتك یی وک روعروا ےگ آو کد مان ؛ جس ایدرا ر قود رکے ءاہقفوکغ ح ذب ھتاس

 رمگار وا ےس ليت یھب انهي زامن کو ارقا ركل وتا کیا ےس اج یھ زا ںوہکت کلا
 داف زامنایزارش بص وے اوہ لش یک ت برقم تا زاخر وا ںیعڑب متاس ےک تعامج

 ۔ گے  اجوہ

 بعكلاو قاسلاب نوكت نأ :اهيناث .ةاهتشملا ءاهلوأ :ةاذاحملا طورشو

 ةالص يف نوكت نأ :اهعبار .ہردق وأ نكر ءادأ يف نوکت نأ :اھٹلاٹ .هركذام ىلع

 .ناكملا داحتا :اهسداس .ةميرحت ةك ر تشم ةالص يف نوكت نأ :اهسماخ .ةقلطم

 نوكي نأ :اهعساتو .رخأتلاب اهيلإ ةراشإلا مدع :اهنماث .لئاحلا مدع :اهعباس

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳١١ حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .اهتمامإ ىون دق مامإلا
 يف هتحتو) دسفم ال ةهوركم اهنالص يف سیل لصمل ةيلصملا ةاذاحمف

 مل مامإب امهدحأ اًيدتقم وأ نیدرفنم یلص نأب “اھتالص يف سيل” :هلوق (ةيماشلا

 ملك لیتو تف (۳۱۷/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در عم راتحملا ردل) . رخآلا هب دتقي

 ( ما0 اراه | ۴٣ئ اضر ین )
 طط

 انھڑپ تروس ىذب سیم یر سودروا نوں یم تعکر یک

 انھڑم تروس کوب تعار ىرسودروا تروس ىلو بي لب تعکر لبي -:(۲۲۲) لاوس
 ل

 تسرو وزان لم تروس لو - :دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 < و



 زامن تاپ ورک رک سس () نب الاداشرا

 000 7 انركا ايبا ںیم شارف ليل یگ تعوم

 ۔ےہ قى لبنك یم لٹا ون: ہلا؛ ے اہ یھڑپ تروس ومب ےس لأ سیب یرسودروا
 لفنلاو ضرفلا تاولصلا عيمج يف ىلوألا ىلع ةیناثلا ةعكرلا ليوطتو

 ةلاطإ نأ يبوبحملا عماج نع عمجملا حرش يف ةنشرف نبا لقنو «هوركم

 هيف هجولا لعلو ءهوركم ريغف لفاونلا يف امأو «ضئارفلا يف هركت امنإ ةیناشلا
 ال هسفن ريمأ عوطتملا نأل ؛هريغ يف رفتغي ال ام هيف رفتغيف ءعساو هباب لفنلا نأ

 ًالصأ نيعم رادقم هنأل ؛ضرفلا فالخب ءہدصقو هرايتخاب همزتلا ام الإ همزلي

 نيتعكرلا نیب ةيوستلا مزتلی مل لفنتملاف ٍلئنيحو ءكلذ نع هيف زواجتي الف افصوو
 مل اذإو «هزواجتي الف اًدح هيف هل ّدح دق ع راشلا ناف هريغ فالخب ءہمزلتالف

 هلعف هركي ام يف لصف / ريبك يبلح) .ئلوألا ةلاطإ هركت مل لفنلا يف ةیناثلا ةلاطإ هركي

 7202 (۱۱۹/۱ ةيدنهلا ىلع ةيناح ءروهال یمڈیکا ليهس ٥٥٣ :ص هركي ال امو ةالصلا يف

 2 / ۳۵:ٰئاضر یت و)

 روم ترو کیا 60 ایمروےک ںونروسوو

 ؟ے انيك رل لاک ترو یا ن ای ءک لاو -:(٢۲۲)لاوس

 ۶۹۶ 4 90 امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 “نواب روس رک ومي لمم رق کر وس عب ےک“ یکے ملا اش ىل وأ ف الخ ان ڑوھچ تروم

 لي لا وأ عاج ثوم تروس لوكس لیٹ لا روس یر گا تبا ؟ ےہ هوركانرك ايبا وا کد ب
 لإ وت ءان ایت روس” لیٹ تعكر یر سوور عب ےک لم ہر وس”: ااش ے ںی ر لول
 ال

 ةءارقلا يف لصف / ةالصلا باتك «راتحملا درر .ةريصق ةروسب لصفلا هركيو

 (ايركز ۲



 ےہ و سس كب نما اغرر

 ةروس تناك نإو ءہرکی ال روس امهنيب ناک ناف «نيتعكرلا يف ناک نإو
 .هركي ال ةليوط ةروسلا تناك نإ :مهضعب لاقو .هركي :مهضعب لاق ةدحاو

 (ايركز 1۸/۲ ةالصلا ضئارف يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا)

 ءانلق امل هركي ةروس نيتروسلا نيب كرتو ةروس ةعكر لك يف أرقولو

 ثيحب ءٰیلوألا ةعكرلا يف اهأرق يتلا نم لوطأ ةروسلا كلت نوكت نأ الإ
 / ةالصلا باتک «ريبك يبلح) .هركي الف «ةريثك ةلاطإ ةیناثلا ةعكرلا ةلاطإ هنم مزلي

 (روهال یمڈیکا ليهس 49 ٤ :ص هرکی ال امو ةالصلا يف نآرقلا نم هرکی اميف تامتت

 ةهبش نم هيف امل نيتعكر يف امهأرق نيتروس نيب ةروسل هلصف هركيو

 ول امك «ةليوط ةروسلا تناك اذإ هركي ال :مهضعب لاقو ءرجهلاو ليضفتلا
 ةلزنمب اهنأل “ةليوط” :هلوق (حالفلا يقارم) ناتريصق ناتروس امهنيب ناك

 ردلا يف اذك ءحصألا وه “ناتریصق ناتروس” :هلوق .رحب نيتريصق نیتروس
 ۱۹٤١ :ص تاهوركملا يف لصف / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .ةفينملا

 یت 00م
 alv) / ۳۵۰ی اتر یٹد)

 ط

 ؟ کاب ںیہ ےک اے ے دچک تاب ب ن ز -:(۲۲۴) لاوس

 قو ےک اے ے دک ییا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 < لاكيصاووب ڈر چکے اجوہ تسرد زار ئل ليترك كرم لاك ارب ن رز ا

 لعف ولو ةحارتسا دوعقو دامتعا الب هيمدق رودص ىلع ضوهنلل ركيو
 فالخ ىلإ هب راشأ :ةيافكلا يف لاق ءضرألا ىلع يأ دامتعا الب :هلوق .سأب ال

 ىلع هدنعو اندنع هيتبك ر ىلع هيديب دمتعي امهدحأ :نيعضوم يف يعفاشلا



 ےہ و سس ااا و و. پک
 يف فالخلا :يناولحلا ةمئألا سمش لاق .ةفيفخلا ةسلجلا يناغلاو .ضرألا

 وه امك لعف ولو «يعفاشلا دنع هب سأب ال انبهذم وه امك لعف ول ىتح لضفألا
 وأ ةنس هنأ هبشألاو :ةيلحلا يف لاق .طيحملا يف اذك ءاندنع هب سأب ال هبهذم

 رحبلا يف هعبتو .رذع هب سيل نمل اًهيزنت هلعف هركيف رذعلا مدع دنع بحتسم

 / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا» .ئلوأ هك رت اميف بلغي هنإف سأب ال :مهلوق ريشي هيلإو

 رحبلا يف اذك ءروهال یمڈیکا ليهس ۳٣٣ :ص ريبك يبلح ءايركز ۲۱۳/۲-۲۱٤ ةالصلا ةفص باب

 ةيملعلا بتكلا راد 557/١ ةالصلا لاعفأ بيكر ت يف لصف «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئارلا

 م ای اش اواتف (دنبوید ایرکز و توريب

s)ل: لاش  | (are 

 انهي ن آر قم كت ايلا روا ہر چ ولر
 دورو ء تایقلاء تاچ کے جرا وکر لع زار نفی ئوکرگا -:(۲۲۵) لاوس

 ایک تے راتچوس ی اغ ای لهذي رکن آر کج یکب س نا ركوب ہن ور ولا, اعدروا فیرش

 ؟ ليبي یگ اہ وہ زام

 اے بكب غوکرر گا ٹینا ما -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 تیس سس اک E 253 ایءےے رك توالت كك ا آر رٹ ا تلاع یکے یف

 بجاو لخت ندب تايثلا زين کوم مز لپ لأ ےہ جد كب اکر ا ےک یک تم ارك

 ںیم ناكر یے ےک ماما صنى رقم رکا روا جس دبس هدب ب چوم یھبک رت اكس ا ہے
 ۔ے لال الو کد چ س أن کیل: ے ورک لاک اچ رگا و, ےل هني مك رق

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر فشک :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع
 أرقأ نأ تيهن ينإو الإ ...... :لاقف ءرکی يبأ فلخ فوفص سانلاو ةراتسلا

 امأو ءلجوزع برلا هيف اومظعف عوكرلاامأف .اًدجاس وأاًعكار نآرقلا



 زا تا ورك يس ا () نر ااغر
 ةالصلا باتك مملسم حیحص) .مکل باجتسی نأ نمقف ءاعدلا یف اودهتجاف دوجسلا

 ٦۷۹( :مقر دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ة ءارق نع يهنلا باب /

 ءراتخملا درر .مايقلا ةلاح ريغ يف ة ءارقلاو اًعكار ة ءارقلا مامتإ هركيو

 (ايركز ۲ بحتسملاو ةنسلا نايب يف :بلطم ءاهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتک

 دھشت يأ (راتخملا ردلا) ہلکک هضعب كرتب وهسلل دجسیو نادهشتلاو
 (ايركز ۱٥۹/۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةريخألا دهشتو ئىلوألا ةدعقلا

 دجس ول هنأل ؛هوهسب ال همامإ وهسب مامإلا عم دوجسلا موماملا مزليو

 الصأ دجسی الف الصأ عبتلا بلقني مامإلا هعبات ولو همامإل اقلاخم ناك هدحو

 ؛مکت ءارقو مكوهس مكنع عفري نماض مكل مامإلا :ملسو هيلع هللا یلص لاق
 ىلع اوفلتخت ال :مالسلا هيلع هلوقل هنع يهنم وهو ءمامإل افلاخم ناك :هلوق

 هناخ بتك يميدق ۲٥٢ :ص وهسلا دوحس باب / حالفلا يقارم عم يواطحطلا ةیشاح) .مكتمتأ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦٦٤ :ص «ىجارك

 مالسإلا رخف لئس نكر رادقم نع هلغش ىتح اًدمع هركت ةثلاٹلاو

 يأ .وهسلا دوجس ال رذعلا دوجس كاذ :لاق «دمعلاب بجي فيك يعيدبلا

 باتك ءيواطحطلا عم حالفلا يقارم) .هنم عقو امع راذتعالل لعفي يذلا دوجسلا

 ملك لاعترثلاو تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦٤٤ :ص وهسلا دوحس باب / ةالصلا

 allen) / مس لامر یت و)

 ۰ 21 یی ۰ 7

 زار ںیھک اتے رر

 ؟ے ایک رکنی ںیم آے وہ ےہ زا -:(٢۲۲)لاوس

 رح "0 0 7

 سآ الشم« لما لكدنب ےس سرخ جج یاب ںی اج وہ دنب لح 1 ا انا رکا نیل ےس یی



 اميتاب رك ےگ 0 نیگامساداشرب

 ےل اهياكذ ءاهنتف ںیم تروص یبا اے ابر ٹہ لابعد ے ہچو یکے نوہ روش اپ

 روا ۔ےہ ںی ب ساتم ان انب لوم اک ا مہ ات ؛ے ںیم جن رت لوك یم ےن رک نب ےک ارود

 ےس ےن كب زامن ےک کر نب كلك آس می تاياور ضب ل ویک: ےس اچ انك نایارذع اليو رص

 لی تلاح یکم اقروا ںی اہ یگ ىلوحك يبت 17ل یم زامن کے ہی نوفسم۔ےہ ایک ایک تم
 ۔ہریغو ء اج لا هاب ہم یکے رجم

 اذإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع

 يبأ نب ثيل هيفو «ةثالثلا يف يناربطلا هاور .هينيع ضمغي الف ةالصلا يف مكدحأ ماق

 ضيمغت باب / ةالصلا باتک ہدئاوزلا عمجم يف يمشيهلا هاور) .هنعنع دقو «سلدم وهو ميلس

 (۱۰۹۵۰۷ :مقر ۳٤/۱۱ ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو جاھنملا راد ۲٢۷۹ :مقر 551/4 ةالصلا يفرصبلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع يور امل ءةالصلا يف هينيع ضمغي نأ هركيو
 عضوم ىلإ هرصبب ىمري نأ ةنسلا نألو «ةالصلا يف نيعلا ضيمغت نع ىهن هنأ

 نم ظح وذ فرطو وضع لک نألو «ةنسلا هذه كرت ضيمغتلا يفو .هدوجس

 اهيف هركيو بحتسي اميف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب) .نيعلا اذكف ءةدابعلا هذه

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲

 ىلإ هجوتلاو رايغألا نع رظنلا عطق دصق اذإ الإ يهنلل هينيع ضيمغتو
 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «رهنألا عمجم) .راتسلا كلملا بانج

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١

 توف تاف نأب (راتخملا ردلا) عوشخلا لامكإل يهنلل هينيع ضيمغتو

 هنإ :ءاملعلا ضعب لاق لب ؛ہرکی الف ءرطاخلا قرفي ام ةيؤر ببسب عوشخلا

 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتک «راتحملا درر .ديعبب سیلو «ىلوألا

 ملك ىلاقتشاو اف (ايركز ۲

 (ھ ۱۲٢/۱۰۷۸ / مس ٌلاضشر یت و)



 زا تاب و م سيسي 11 ۔1۔ ے () نٹ اداخرا

 انهي زامہےک کر نب لئن یک جسم
 یہ ؟ےاسییک ان ھڑم ےک کر تب ٹئال كورك ند زان ف -:(۲۲ے) لاوس

 ؟ے اسکا رک نب سیال یک چن اردد ےک تدا ت عرط

 ۃخلبرا رر آاہا ش زان - :دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 انعم زامن لیٹ ےریعدنا يبا تہ ںی اي کش یر یس ییا یز انے جو کیے اجو

 یک چ فرص ای ںی اج یئداھب ليل از روا ءےاج یدرکی گپ ثا كا نکیل: ےہ عونم
 ےن رم یا شی زامن یک رطرہ توا تروا ضرف وہ وہہ لصاح یوسی کج ؛ ليت ا ىو اج لينا

 (۶٣+زیساق لو دافتس)۔ےہ لتر لوك

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نع : :دافتسم

 يف يالجرو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدي نیب مانأ تنك : تلاق اهنأ

 تويبلاو :تلاق ءاهتطسب ماق اذإف يلجر تضبقف ينزمغ دجس اذإف ءهتلبق

 (511 :مقر ۲۳۸۱ يراخبلا حیحص) .حيباصم اهيف سيل ذئموی

 مالظلا يف دحأ يلصي نأ زوجي له - :مالظلا ىف ةالصلا مكح

 .ةدافإلا وجرن ؟يلصي وهو ہدنع رون دوجو نم دب ال مأ لزنملا لخاد وهو
 «ةلبقلا ىلإ ههاجتا راصو ةلبقلا فرع اذإ مالظلا يف يلصي نأ جرح ال -:چ

 ءزئاج كلذ لب ؛بجي الو رونلا هل طرتشي الو مالظلا يف يلصي نأ جرح الف
 ىلإ جاتحي الو «ةفورعم ةلبقلا تناك اذإ سأب ال مالظلا يف وأ رونلا يف یلص نإ
 ةالصلا «ءيش اذهب قلعتي ال هنأ دوصقملا ءرونلا ىلإ ةجاح الف ةلبقلا ةفرعمل رونلا

 .ةلبقلا ىلإ ناك اذإ ةملظ يف وأ رون يف كلذ ناك ءاوس ءاقلطم ةحيحص

 می اھت للاو طن (۳۷۰۱۷ مالظلا يف ةالصلا مكح / رعیوشلا ةيانعب زاب نبال بردلا ىلع رون ٰیواتف)

 ( مانةراراع | "د: لامر د)

 © هه
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 زارع عرارسقم

 مك امخواسفے نار
 ابك ہیلعڈلا مر بحاص لیلا تی اغک میت ترضح ملنا یتفم -۔:(۲۷۸) لاوس

 نیوکس کان رت نامر از هع ار ور كى راج یر دا ناوک

 ؟ےرکاراےز 09.99

 ہد ےہ لیے رر ںییہلتم لا -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 دوقوإ ےک ترت ةسوزالزاذ 1 المو ی ين ابارك یز قتل لك لولاك

 نايل ےس یکے ملنا قفم رضحت اب یک یکے اج وہ دس اف زامن كس أ تے اکا

 لاس زامہےس سأ وت یک كزاو کے اکو دارا الب ےس جو کت رش کف لن ایدرورگا

 ۔ے ار ف تحاضو یکی ا ےنءاہقف ت ارح: نوم

 تلاع وار لے چو یکدرد یم ے د رکز ابن نار ود راک ی گو ہ مولع ےس ليفت

 ییا وتوم لكشم نر كى رول ز منے جو كت رش كورد ركاروا كوم سئس اف زامہےس سا وف

 ۔ے ںی ی ےن ڑ زار تروس
 ءاكبلاو ءدملاب “٥آ” :هلوق وه هوأتلاو ءرصقلاب “هأ” :هلوق وه نينألاو

 کلمی ال ضيرمل الإ ةعبرألل ديق ةبيصم وأ عجول فورح هب لصحي توصب
 ام باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .رانو ةنج ركذل ال ءخلا هؤاتو نينأ نع ےسفن

 (ایرکز ۳۷۷/۲-۳۷۸ مالسلا در اهيف بحي ال يتلا عضاوملا :بلطم ءاھیف هركي امو ةالصلا دسفي

 هوات وأ ةحوتفم ةزمهلا رصقب هأ :لاق نأب هتالص يف يلصملا نأ نإو

 ءواولا ناكسإو ةزمهلا مضب وأ ةحوتفم واولا ديدشتو ةزمهلا حتفب هوأ لاق نأب



 عاد ےس سس سے سس 0 نت ہل اداشنا

 عومسم توص هنم لصح يأ هؤاكب عفتراف اهيف ىكب وأ ءةزمھلا دمب هآ :لاق وأ

 هتباصأ ةبيصم وأ هندب يف هل لصح عجو نم هوحنو نينألا كلذ ناك نإو .....

 ناك نإ هنأ دمحم نعو .... ةياكشلا ةلزنمب هنأل ؛اهعطقي هلام وأهلهأ يف

 روكذملا مكحلا يف قرف الو ءدسفت ال هسفن كلمي ال ثيحب عجولا ديدش

 دمحمو ةفينح يبأ دنع نينألا يأ رصقلاب هأ هلوق نيبو هوأتلا يأ هوأ هلوق نيب

 ال ارخآ :فسويوبأ لاقو «هنع ةياورلا رهاظ وهو ءالوأ فسوي يبأ لوق وهو
 ول امأ ...... نيفرح ىلع لمتشم وه امم فتو فاو هأ وحن يف هتالص دسفت

 :ص ةالصلا دسفي اميف لصف / ريبك يبلح) .قافتالاب دسفتف فرحأ ةثالث تناك

 ءیجارک ۳/۲-٤ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا «477/-

 ٠١٠١/١( اهيف هركي امو ةالصلا دسفي اميف عباسلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا

 فورح هب لصحي نأ وهو هءاكب عافتراو هّوأتلاو نينألاو فيفأتلا

 ءزنکلا حورشو جارسلاو ءحتفلا يف هدّيق اذك ةبيصم وأ عجو نم ةعومسم

 ريغ توصلا درجم نأ ىلإ ةراشإ هيفو ءدحاولا قوف ام عمجلاب مهدارمو

 هنكمأ اذإ فورحلا لوصح دنع هب داسفلا لحمو ءرحبلا رهاظل اًقالخ دسفم

 يف امك لكلا دنع هب دسفت الف هنع عانتمالا هنكمي مل اذإ امأ «هنع عانتمالا

 ذئنيح هنأل ؛هّوأتلاو نينألا نع هسفن عنم هنكمي مل اذإ ضيرملاك ةيريهظلا

 اًقافتا ران وأ ةنج ركذ نم ال فورح امهب لصح اذإ ءاشجلاو ساطعلاك

 دسفي ام باب / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .عوشخلا ىلع اهتلالدل

 دسفی ام باب / ةالصلا باتك «قئافلا رهنلا يف اذكو  ہدنبوید باتكلا راد ٤ ۳۲-۳۲٠١ :ص ةالصلا

 ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «ريدقلا حتف ہدنبوید ايركز ۲٦۷/۱-۲٦۸ اهيف هرکی امو ةالصلا

 دسفي ام باب / ةالصلا باتك «رهنألا عمجم «هتئوك 745/١ «دنبوید ايركز ٦۰۷/٢ اهيفهركيامو
e | 5ا  

 می اھت او اف (ثوريب ةيملعلا بتكلا راد ۰۱۷۸۰۱-۱۷۹ اهيف هركي امو ةالصلا

 ( مانا ةراا / ۹:ٰنافر قيد)



 زانت ارش س77 ور

 س

 ا ایکو لے اج ٹو وضو ز 586 اروورلا

 ؟ لي رک يك م یگ  واوضو لم تحاریر ست اھت اہ رہ امت -:(۲۲۹)لاوس

 قتال ث دعه دار الب زامن لارودرگا -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 اک انب جر ط ییا وکی کرا مات ؛ اج یھڑپ زام وفر سزأ كس رکو ضو کے س یب ہم قف ۓاجوہ
 یدو وأف) ےک کل مكر اف یتا یتبام رک ۲ب او ےک رکو ضو یر ارش ب صو و توپ مولع بتم
 ( ۰۳/۳٣ر ولو مولعلاراد واف لیا ھ۹

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ىلع نبيل مث ءاضوتیلف فرصنيلف ءيذم وأ سلق وأ فاعر وأ ءيق هباصأ نم
 01 :مقر ۸٥ ةالصلا ىلع ءانبلا يف ءاح ام باب / ةحام نبأ ننس) .ملكتي ال كلذ وهو هنالص

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر قلط نب يلع نع

 ہدؤاد يبأ ننس) .ةالصلا دعيلو ًاضوتيلف ءفرصنيلف ةالصلا يف مكدحأ اسف اذإ

 باب / ةراهطلا باتك ءينطق رادلا ننس ء٢٠۰٠ :مقر ۱ ةالصلا يف ثدحي نم باب / ةالصلا باتك

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ه5 4 :مقر ١١/١ ندبلا نم جراخلا نم ءوضولا يف

 فرصنا ةالصلا يف ءوضولل بجوم هندب نم يوامس ثدح هقبس نم

 ىلع ىنبو هئوضو يف يرورض ريغ ءيشب لغتشي نأ ريغ نم أضوتو هروف نم
 يف ثدحلا باب / ةالصلا باتك «ريبكيباح) .اهيفاني ام هل ضرعي مل نإ ءاندنع هتالص

 (دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ٥٥٤ ةالصلا

 يف هتوقب حير تجرخف حنحنت وأ فرصنا ةالصلا يف ثدحلا هقبس نمو

 دجوي مل ام هتالص ىلع ینبو ًاضوتو فلحتسا اًمامإ ناك نإف ءفرصنا ةالصلا

 «كلذ وحنو طوغتلاو لوبلاو برشلاو لكألاو مالكلا دب هل امم هنالص يفاني ام هنم

 فارحنالاو يشملاو اهيفاني ثدحلا نأل ؛يعفاشلا لوق وهو لبقتسي نأ سايقلاو
 ىذمأ وأ فعر وأ ءاق نم :مالسلا هيلع هلوق انلو ءدمعلا ثدحلا هبشأف اهنادسفي



 عاد ےس ساڈے ا) ن٠ا ادا شا

 ىنعملاو (ةيادهلا) .ملكتي مل ام هنالص ىلع سیلو ًاضوتيلو فرصنيلف هتالص يف
 عم ةالصلا ءزج اًيدؤم ريصي فقو اذإ هنأل ؛ثدحلا قبس دعب فقوت ريغ نم

 ءهتالص تدسف انكر يدؤي ام ردق هناكم يف ثكم ولو «هتالص عطقنتف ثدحلا

 هبوثب هذخأي نأ وه فالختسالا ريسفتو .ًاضوتو فلحتسا اًمامإ ناک نإف :هلوق

 حرش ةيانبلا» .هتالص ىلع يأ ينبو :هلوق .ةصالخلا يف اذك ءبارحملا ىلإ هرجيو

 (دنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ۳۷۷۸۱۲-۳۸۲ ةالصلا يف ثدحلا باب / ةالصلا باتک ءةيادهلا

 ثدحلا باب / ةيادهلار .غ رف دق مامإ نوكي نأ الإ هناكم ىلإ دوعي يدتقملاو

 ملی اھت او اف (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ١١5/١ ةالصلا يف

(alr | FF: (ئد 

 0 1ر ت ںیم لل ومز امن ِلارود

 لاپ وم ےس بیج رپ ےناج آی توات بحاص ماماایک -:(٢٢)لاوسس

 یئوکا او تنس ای ؟ لبيت اي ںیہ ےک رک الصا 100 اروا لا

 ؟ لأي ےس اکے د تماما کک ن آر ق یم لا پو م

 یھکی اکے وا ت بو ن ےک فاتح -: دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 ےن ءاهقف لكس أروا_< ىلاجوم دساف زامفعس ثح ڑپ کریم ددصتلاب وکک اپ نآر قس زاغ

 :ںی ی تاج را
 شدت اکک اپ ن آر ی ےہ تاج ایاب کل گیم سا ہکے يرجو یکم یکدامف(١)

 TE ان نر وا ناوک پیار کے سی جت اپ لئاپ وم حر طیب ءانٹپ ققارو ارا اناھٹُ

 ید ہی ہک کہی الاد تي د ہک ہی ناتي یکر تمل یکے اكل ن ءاہقف۔ےہ زام ضم وج ےہ
 نی نی نان

 یدراچ اپ نقنروا مے ر ماي ردنا ےک زامن لی لا ہکے ہہی ہجو کردو روا (۴)

 لاج وہ ساف زامن ےس سا وے د قاپ ام اما یر تتر لوك اريج ےہ یھ ایلاہب ےہ



 زا تادع سيسبب (ا) نیلا ئاداشرر

 ركود سیم لاپ ومواوخ گۓ تاج ومد ساف زامن ےہ نھ ب رك کد كاي نل ق حر ط یا ۔ےہ

 ۔ے یب ماكل وفود ھھ اہ رک ل وک کا ن آر قام ھھ ڑپ
 اتاج اياب یول اکی وأ يس لي ثح ٹپ رکےن سیب تاپ ن آر ق ںیم زامن یی أ ہدالع

 د چو بج: ےہاب دھڑ ےک سب تاپ نآر ید آکے اعلي ددوخ یم فیر مر ےن مت <
 ۔ایلےل سیم ھت ا ذ اھٹُا تس دب بج رپ ءایدوھکد رپ نیز یہ يس دول أ قف ايك یم

 مک آر زامن نارد وک احب ےن آی رکا کے جو ل بات یھگولہپ مہ ارب لابي
 م آر وکار ص نر و« ںیم ںوقالع ےرامہ کں یہ ےک مت ف, اج کد تزاجا كني
 روا ےس ڑپ ركل ا دو ذرب ن٢ ذ ىدآب ج ے اتر یب قف اففحاكي ہکں ویک کے اپ ہد ليت ظفح
 هك ري ےن ی کہ نانا يب رکا وا اک کر ليو خ لع زامن ںی کو م لارا يب ےس

 انلارود کے س یب اضافت اك تسجل ےل سا ۔اگ اي وہ سینا اکپ كاي نآر ق ےگ سی
 -ةاجىدد تزاجا یک ھی دن آر قام

 لأ هو اکی ید تزاعإ یکن ید مرک آر اردد ےک امن ےن مارک حا تک ن

 یشن کئ او تیرضح اتر پس نوما ما یکے نور ںیم سج ںیہ ے ركل الد تتسا ےس تیاور
 امرك ےھت ےک ام رف تم اا یکپ آر کور ناس یر کن آر ناوک ترضن دامن ےک ابنت
 دعب ےک تعرودرہ ہیلع لا جر ناوک ترضخ لامر فيي جوت کت باور سا ےن ءالعرباكأ
 هتاظفاعالاو يدق لوادي ےک نأ ل ويك: كح ےن اڑ اغرب ےھت ےک کد ای کری د ن آر ق
 اک ا لیبر ود لأكل ویک: ںوہہ تاب زامنرک تاپ ن ار قو ورك سس لاب لطم ياه
 ٠ںوشکلا كل اللب ت سین لکی اک رک 1ک انب آر کے یا اھت روصت
 ۔اھتنروصت ند دب روتا ےک لسكس رف ار ودوکس اھت اوب اسكر رينو لونج روا لور

 داف ایف ےس ےک سرد شکر کود كاي ن آر ق ںی زامن ليد ےک فتح یلاحرہب
 سا یکے رہ تسرد زامن یھب ذر اید فار كولو ن آر قے ن ىزتقتمركا ںرط یا ۔ یکے اجو
 رجة اني اولا فاح تا یر وا ےس انس ےک رکا حر ینا کے ےس اچ وک نوا رت اما ےل



 زانا هلم د تا

Eده رك حجار مر کریم الس قو ترورض کتک دان  

 هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ اناهن :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ءدؤاد يبأ نبا هاور) .ملتحملا الإ انمؤي نأ اناهنو ءفحصملا يف سانلا مؤن نأ هنع

 باتك «ننسلا ءالعإ 27١059 :ثيداحألا عماج :مقر 7 47/4 مامإلا بادآ يف لصف / لامعلا زنك

 (ىجارك ٥۹/٥ «توريب ةيملعلا بتكلا راد ١/5" فحصملا نم ةءارقلاب ةالصلا داسف باب / ةالصلا

 .هريغ نم ىقلتلل هلمحي مل نإو فحصم نم هظفحي ال امة ءارقو

 :امهدحأ :ناهجو اهداسف يف ةفينح يبألو :يواطحطلا يفو (حالفلا يقارم)

 نقلت هنأ :يناثلاو .خلا ٌريثك لمع قاروألا بیلقتو هيف رظنلاو فحصملا لمح نأ

 بجوي اذهو ءةالصلل فانم وهو هريغ نم نقلت ول امك راصف فحصملا نم

 .يفاكلا يف اذك ءحيحصلا وهو لاح لكب دسفتف «هريغو لومحملا نيب ةيوستلا

 (ىجارك هناخ بتك ىميدق ۱۸۵ ةالصلا دسفي ام باب / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح)

 هتالص دسفت بارحملا نم وأ فحصملا نم نآرقلا يلصملا أرق نإو

 لصف / يلمتسملا ةينغ) .اضيأ هركي ال يعفاشلا دنعو - هلوق ىلإ - ةفینح يبأ دنع

 (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ٤١< ةالصلا دسفي اميف

 باب / يراخبلا ححص) .فحصملا نم ناوكذ اھدبع اهمؤي ةشئاع تناكو

 ۹٦/۱( اقيلعت دبعلا ةمامإ

 هفلخ نكي مل هنأ فحصملا يف ناضمر يف اهمؤي ىنعم نوكي نأ لمتحي

 يف ةرم دعب ةرم فحصملا عجاري ناك لب ؛ةالصلا يف هيلع حتفي ظفاح

 ,ننسلا ءالعإ) .اًقرع فحصملا نم ةمامإلا هيلع قلطي اذهف «هتاحيورت تاسلج

 (ىججارك ٦١٥٥ ءتوریب ةيملعلا بتكلا راد 57/5 فحصملا نم ةءارقلاب ةالصلا داسف باب / ةالصلا باتك

 يأ (راتخملا ردلا) ملعت هنأل ؛اقلطم نآ رق هيف ام يأ فحصم نم هت ءارقو

 ءحیحصلا يف تدسف هيف ام أرق اذإ هنإف بارحملا لمشيل هممع نآرقهيفام

 الإ ة ءارقلا هنكمي ال اّيمأ ءاًدرفنم وأ اًمامإ ءاًريثك وأ اليلق يأ اقلطم :هلوق .رحب



 عاد ے0 نیم اداشر

 (ایرکز ۳۲۸٤/۲ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .خلا ال وأ هنم

 مهضعب هلوأتف ءاندنع ةدسفم فحصملا نم ة ءارقلاو :فحصملا نم هلوق

 نإ :تلق .بلق رهظ نع ليللا يف هأرقيو ءراهنلا يف فحصملا نم ظفحي ناك هنأ
 هللا يضر رمع نأ :هّللا همحر ينيعلا هاور ام انلق ءفحصملا نم أرقي ناوكذ ناك

 ال مهنإف ؛باتکلا لهأ بأد نم ناك هنأ جراخلا يف تيأرو «هنع ىهني ناك هنع

 ضيف .اًعطق ثراوتلل فلاخم هنأ ىلع «بلق رهظ نع مهبتك اوأرقي نأ نونكمعي

 ملك لیتا تف (توريب ةيملعلا بتکلا راد 1٩۲ :مقر تحت ۲۷۷/۲ ىلوملاو دبعلا ةمامإ باب / يرابلا

 ( ماما"ارةرلاا / ۹:ئافر ید )

 انر کا قا یکے نل او ےناھڑپ حوا تركو لعد ںیم فک
 ركود ںاہچچ ںوم اتع زامن لك وا لج یا یب تي وكل )۲٢(:- لاوس

 ؟ے م یک زاغ وت ےس ات اجاھڑپ ن آر

 كس ماما د رولز پ آکے يرتب“ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 اں ےک ےک ل او ےناھڑب زامناطفحروا ںیہ ای لب ؛ لم ہن زامن یک وا ت چپ
 عناوش) أر كيو شتر وا ےس لتس ىراهتتجا كيا ہکں وچ مہ ات ؛ نيك ايل ذب كلا اینپ

 گۓ اهومادأ له هذي زان ےک ےک نار گا ے سا ہےہ نامی کس ا ںاہی ےک ریو

 ۔ےرکک لک اب تمام ار ط سا ست قت یئوکن یک
 ءاوس «هتالص لطبي مل فحصملا نم نآرقلا أرق ول :يوونلا مامإلا لاق

 ولو ءقبس امك ةحتافلا ظفحي مل اذإ كلذ هيلع بجي لب ؛ال مأ هظفحي ناك

 دّدرو نآرقلا ريغ بوتکم يف رظن ولو «لطبت مل هتالص يف اًنايحأ هقاروأ بّلق
 ءالمإلا يف يعفاشلا هيلع صن هكبي نکل لاط نإو «هنالص لطبت مل هسفن يف هيف ام

 (ةدح داشرإلا ةبتكم ۲۷/٢ يوونلا مامإلل بذهملا حرش عومجملا) .باحصألا هيلع قبطأو



 ذاتاد ےس۱]|_س لے سگے 00 نا اداغا

 ضرف يف فحصملا نم ة ءارقلا يلصملل هركي هنأ ىلإ ةيكلاملا بهذو

 «هئانثأ يف أرق نإ لفنلا يف مهدنع هتهارك نکل ءىكلذب لغشلا ۃرٹکل لفن وأ

 حرشل) . ضرفلا يف رفتغي ال ام لفنلا يف رفتغي هنأل ؛هلوأ يف أرق نإ هركي الو
 (توريب ركفلا راد ١ ۳۱٦ يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا

 «فحصملا يف رظني وهو مايقلا سانلاب يلصي نأ سأب ال :دمحأ لاق :لصف

 «ضرفلا يف هركي :يضاقلا لاقو .اًئيش هيف عمسأ مل ءال :لاق ؟ةضيرفلا يف :هل لبق

 لئس دقو :لاق .اًضيأ هرك اظفاح ناك ناف ءظفحي مل اذإ عوطتلا يف هب سأب الو

 ينغمل)» .كلذ ىلإ رطضا اذإ :لاقف ؟ناضمر يف فحصملا يف ةمامإلا نع دمحأ

 (ةرهاقلا ةبتكم 4١١/١ فحصملا يف رظني وهو مايقلا سانلاب يلصي لصف / ةالصلا باتك «ةمادق نبال

 هركيو .هيف هيلإ جاتحي ال هنأ ةداعلا نأل ؛قالطإلا ىلع ضرفلا يف هركيو

 عضوم ىلإ رظنلا نعو عوشخلا نع لغشي هنأل ؛ناضمر مايق يف ىتح ظفاحلل
 (تيوكلا ۱۲/۳۸ ةيهقفلا ةعوسوملا :ةلاوحب ء۲ 41/١ تردارإلا ىهتنم حرش) .دوجسلا

 يبألو :يواطحطلا يفو (حالفلا يقارم) .فحصم نم هظفحي ال امة. ءارقو

 قاروألا بيلقتو هيف رظنلاو فحصملا لمح نأ :امهدحأ :ناهجو اهداسف يف ةفینح

 وهو هريغ نم نقلت ول امك راصف فحصملا نم نقلت هنأ :يناشلاو .خلا ٌريثك لمع
 وهو لاح لكب دسفتف «هريغو لومحملا نيب ةيوستلا بجوي اذهو ءةالصلل فانم
 ۹ی اھت او اطتف (۱۸۰ حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .يفاكلا يف اذک «حيحصلا

 (ھ۱۳۲۱۷/۹/۱/ ۹:ئافر ید)

 ايدل یمودرا ےن ی زت رب ےن ری السبب تعکر کیا سیم مج

 تار کیارداء لاح ب اس ےک تعامج زامن کرم ریز )۲۳٣(:- لاوس

 کپ آکا بای ےن ىزتقنس كت واوری م السبب تعلر ی یگ ےس لوجبروا یت وبي



 یے یر ے O ۳١٣١ و راہ

 کیا و قال ايدك س ابذ کاب اہک ية دم ہک يربك ا ثلا قتل« ےس یئوہہ تعكر کیا
 روا يدرج م السرو اص ڑپ تحار ىرسود ےن ماما دعب ےک سرچ لانج ؛ے لوب تعار ی
 ؟ لٹا لوم زامن و ایر کوس

 س زان کے كدت تاب لاہب -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 كوب لعاب زار كى رقم سا قف ےہ لوم تعكر كيا کا ید لوب لي ودرأ ےن ین سش
 مایا ةىداعزب تمار لا ےھج چ ومر خار کار يكس لأ ےن بحاص مایا د عإ ےک ا بأ

 یے فرط كى زاری کیا کے ل سا: كك اچ وم د ساف زار کب س ل وب تقطروا بحاص

 لوب تر کیا کا یک ں وو اھت کج وم راے زامن چ ےن یز تشم م ار گنی ؛یئگیکاپ مروا

 را ےن سر چر دا ءایگوہ اکہ و روا ے لوب تعكر یہ کیا لاب هكا يك داي یھشوکم اما قلم جس

 تسرد ز امن یکن أ ہت ىدتقم لاش سیب زامنوج ھتاس ےک سا روا ماما قف ءايلرل وبس ےس سیٹ

 تدلي اوو ے لوم تعکر كيا كا کت ےک اظافلأ يي ےن ںی تق وروا یکے اچو

 لأ بج کی گے ڑپ یر کم ولعم لييصفن سس بحاص ماما سی سا وایت ايي وم ردا ے زامن

 ۔اگوہ می ایی داکوم لاح امیج ؟اھتایکل وبقوکے نل ےک ی رکھ ای کے ن ںوہنآ نيامت یو تل

 ًاطخ وأ اّوھس ولو ةملكلا :اًئيش نوتسو ةينامث وهو :ةالصلا دسفیام باب

 هنوك لهج ولو !ديز اي :لاقف !سانلا اهيأ اي :لوقي نأ دارأ ول امك (حاضيإلا رون)
 ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نإ :مالسلا هيلع هلوقل راتخملا يف اًمئان ولو اًدسفم

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۱۱۸ :ص ةالصلا دسفي ام باب / حالفلا يقارم) . سانلا مالك نم

 .هت الص يف سيل نم حئفب مامإلا ذخأ يأ :يماشلا لاق .ذخألا اذكو

 (ايركز ۳۸۱/۲ راتحملا در)

 (۱۸۳ يواطحطلا ةيشاح) .هعم سيل نمم مامإلا ذخأب دسفتو

 ىلع اهمامتإ لبق ةالصلا نم جورخلل يأ ليلحتلل ءاّيهاس مالسلا الإ



 زاعاد نم ےل ے0 نک اداشرب

 اهنأ نظ ىلع وأ ءةیحتلل ناسنإ ىلع مالسلا فالخب ءدسفي الف اهلامكإ نظ

 ناك نأب يأ :يماشلا لاق (راتخملا ردلا) اًقلطم اھدسفی هنإف ؛ًالثمةحيورت

 ملسف رهظلا نم نيتعكر یلص ول ام هلثمو حیوارتلا اهنأ نظف ءاشعلا يلصي
 ةيشاح ءايركز ۳۷۲/۲ راتحملا در) .رجف وأ ةعمج اهنأ وأ رفاسم هنأ نظ ىلع

 ملك ی اھت او اف (۱۷۲ يواطحطلا

 (ھ ۱٣٣۷۲۷۲۳ | ۵+:ٰیئافر ید )

 ؟ںیہ ےک ڑ و ز امنرب ےناج ليوإ دب مب اضف ایک

 جو كوب ديول قل شیو دب ںاہدرواءاھتہدع ٹپ زامن سن ورکا -:(۲۳۳) لاوس

 ؟ںیہناپ اگ ڑ وزان ےس

 ريد کول دب لكل بي تتروص لوتس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ےہ انكسر کر ق م ولوم ىراوك گا اگے اج ايد لب كف 2 وكر اف تس

 حتاوف) .نالطبلا نع ةميرحتلل ةنايص اهمامتإ بجي امنإ ةالصلاو

 (توریب ةيملعلا بتکلا راد 478/١ توبثلا ملسم حرشب تومحرلا

 ةبرق عقو ىدؤملا نأ انلو ءاهاضق اهدسفأ مث ةلفانلا يف عرش نمو

 هلوقب مارح لمعلا لاطبإو (ةيادهلا) نالطبلا نع ةنايص ةرورض مامتإلا مزليف

 لمعلا لاطبإ نع زارتحالاو ٣٣ :دمحم] «(ْمُكَلاَمْعأ اًوُلِطْبت لوط :ىلاعت
 يف لصف / ةيادهلا حرش ةيانبلا) .مامتإب الإ نوكي ال يزجتلاب هجولا لمتحي ال اميف

 مل“ ىلاقتشلا اف (دنبوید ةيميعنلا ةبتكملا 5٠ /؟ ةءارقلا

 ( حا ٣۳۱/۱۸۱۳ | ۵٣:یئاضر یٹد)

© 



 تعامجوتماہہ سس... ۸ 2م سس (ا) نیلئپ او اشرا

 تع اچو تم ایا

 انھڑب زامن لی ءا قا کت انج
 نج یس اہ دذت ایج وہ وا تپ کج یکے اکا کب لاوس -:(۲۳۳۴) لاوس

 مترو ءانلج لبي ںی ںیہ ے وہ کر رش ںیم زامن یھی بہ کا کے لولاو نھ ڑپ وا ت ےن

 ایک ا ےگ لي داع ذي مت لدروا ءورك ايداع دي متاع ید رکو رکا ییا « ںیہ دوج وماظفاح یھب یم
 ؟ے اکڑ زامن لیا قا کت انج یک ارش نانا لوك

 : لو ليلكوو کت ماما کت انج -: دعب امأ الصم و اًدماح باوجلا

 س اوہ کوی: لبن کت ماما یکن اس تروص ی ال, لوم ے ر آں یی بر ظنوو کب کیا

 تل نک تا

 ہک اج لج اي ںیہ فلاب روا ےہ آس یم لك کن انا نج نام لم وكر گال

 - یوم تسرد زام ل ثا قا لكس أ قلب لي یز تے ام تروا ےب ماما ددروا ےہ نشیب

 ےک تدير ش ماکحا نانا رطل سترك س نام رف نيب يب تملع یک ا ےن اح مالع

 زامن یرامہ قف ليت اهدي زامن ںیہ وو رکا اريل ؟ ںیہ فلكم یھب تانج عرط ىإ ہںیہ فلم

 اروي وكانا رشم انت كت یر شروا ںیم آں یم لکن یت ىرامج ہد کے يب طرشركم گۓ اج
 دل اهي زام وہ ترک

 کلملا ةمامإ فالخب ءٌفلكم هنأل (راتخملا ردلا) ينجلا ةمامإ حصتو

 (ايركز ۲۹۰۱۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءيماش) . لفنتم هنإف



 تعامج و تماما حنا (1) نيس اداشرإ

 ءاقبلا يبأ هخيش نع هدئاوف يف يلبنحلا يناولحلا يفريصلا يبأ نبا لقن

 ؛معن :لاقف ؟هفلخ ةالصلا حصت له :نجلا نع لئس هنأ يلبنحلا يربكعلا

 ماكحأ يف ناحرملا ماکا) . لإ لسرم ملسو هيلع هللا یلص يبنلاو «نوفلكم مهنأل

 ملك ترشا تف (51 :ص ينجلا فلخ ةالصلا مكح يف نورشعلاو سداسلا بابلا / ناحلا

(avo | ols) 

 انكر لص اف سی ںو ھے چو ر

 كود ليأ لبي ںوفع کوا ت لٹ لام تر روصو دوج وم ایک -:((۲۲۳۵) لاوس

 ؟ںیہ ےک وم ےرڑڑکے لست اف ےک

 ركل للي امل تالا م اع -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لوبن سفك س صاف سيل نا ےک راہی یر گا نيل ےہ دیک مو نوخسم نوم سك
 ۔ایگےۓ تاج وہ تسرد تہبارکالب زان کے ریما ےک

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ناذألا باتك ءيراخبلا حیحص) .ةالصلا مامت نم فصلا ةيوست ناف ؛مكفوفص اووس

 فوفصلا ةيوست باب / ةالصلا باتك ءملسم حيحص ء۷۲۳ :مقر ةالصلا مامت نم فصلا ةماقإ باب /

 ٤١١( :مقر اهنم لوألاق لوألا لضفو اهنماقإو

 كلامو ةفينح يبأ دنع ةالصلا ةنس نم فوفصلا ةيوست نإ مث

 نم ناك امو ءضرف ةالصلا ةماقإ نأل ؛ضرف هنأ مزح نبا معزو .يعفاشلاو

 :انلق .ةالصلا مامت نم فصلا ةيوست ناف :مالسلا هيلع لاق . ضرف وهف ضرفلا
 دئاز رمأ كلذ نأل ؛ضرفب تسيل اهنأ ىلع لدي ءةالصلا نسح نم هنإف :هلوق

 وهو ءةالصلا لامك مامت نم :ةالصلا مامت نم :هلوق ىنعمو .ةالصلا سفن ىلع

 فوفصلا باوبأ عيرفت باب / ةالصلا باتك «ينيعلل دؤاد يبأ حرش) .مهفاف ءدئاز رمأ اضيأ

 (ضايرلا دشرلا ةبتكم ٥٦٦ :مقر تحت ۴ ۳



 تعامج و تمام er (1) نيس ادار

 بلط ىلع لادلا ثیدحلا ىلع عيرفت :كلذب مامإلا مهرمأيف :هلوق

 ءللخلا اودسيو اوصارتي نأب اًضيأ مهرمأيو اهيلإ عجار ةراشإلا مساو «ةالاوملا

 ننس نمو :حتفلا يفو ءينمشلا نع ردلا يف امك مهرودصو مهبكانم اووتسيو
 :هلوق .هيف ءاوتسالاو فصلاو فصلا نيب ةبراقملاو هيف صارتلا فصلا

 رس اذهو ءرمألا باوج ءايلا فذحب “وتست” :هلوق .فصلا يف يأ “اووتسا”

 يضتقي فصلا فالتخا نأ ملعامك ملسو ةع هللا یلص عراشلاه ملغ

 نيب اوذاحو” :هلوق .اههولدع يأ “فوفصلا اوميقأ” :هلوق ءبولقلا فالتخا

 :هلوق ء«همدقب همدقو هبحاص بكنمب هبكنم قزلي اندحأ نأك درو “بکانملا

 :ملسو هيلع هللا یلص هنع نسح دانسای رازبلا ىور .جرفلا يأ “للخلا اودسو”

 / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .“هل رفغ فصلا يف ةجرف دس نم

 ملی اھت او اف (توريب ةیملعلا بتكلا راد ۳۰٣ ةمامإلاب قحألا نايب يف لصف «ةمامإلا باب

olk)ھ۱۳۰۷۹۹/ ) 

 ؟ےا [ںییدقاواک ے وے کر وورود لیہ ںوغ یی یک

 فالس أو رباك امج سشٹابو یئوم ککے ای آت تريلا یک یک )۲۳٢(:- لاوس

 رودرٹھم کیا کیا لك آکا یلجء وہ ىد تزاجا یکن كي زاوا ےک کتنی لرش سیم

 ؟ںإہ ىتراج انی لب سی زاغ کو مے مک

 تاو اپ تاور نوک یک رسا -: دعب امُأ ایلصمواذماح باوجلا

 وہ احم اکرایتقنا ےنپارمگا۔کے یم ہد ےہ تاب کل تس ككل اہ روا ےہ ںی مے راہ
 وام ورطخ اکے یھ یر امی یاب وای وہ روب یک وفاق گاروا۔ ےہ اپ انوہ سكر کل لئ ںی لوف

 دحاو م اتم کیا ےس رابتخا ےک ءا نقار چ رول روا ےہ شا یکی ککے وم ےڑھکے صاف

 ۔یگ ےس اجو تسردءا قا یکم اما دوجواب ےک ہلصافردنا ےک رس ےل لإ بلوم س مے



 تعامج و تمامإ تما 01 نيل سلا واشرإ

 اذام ديز نب ةماسأ لأسي هعمس هنأ هيبأ نع صاقو نب دعس نبا رماع نع

 هللا یلص هللا لوسر لاق :ةماسأ لاقف ؟نوعاطلا يف هللا لوسر نم تعمس

 ناك نم ىلع وأ ليئارسإ ينب نم ةفئاط ىلع لسرأ سجر نوعاطلا :ملسو هيلع

 الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإو «هيلع اومدقت الف ضرأب متعمس اذإف مكلبق

 (؟8 407/4 :مقر 434/١ يراخبلا حیحص) .هنم ارارف اوجرخت

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ئرأل ىلإ هديب يسفن يذلاوف قانعالاب وذاحو اهنيب اوبراقو مکفوفص اوصر

 (151/ :مقر دؤاد يبأ ننس) .فذحلا اهنأك فصلا لالخ نم لخدي ناطيشلا

 ءخلا ...... اطسو فقيو دلخلا اودسيو اوصارتي نأب مهرمأي نأ يغبنيو

 يف ءاج ام باب / ةالصلا باتك ؛نئسلا فراعم) .بوجولا ال ةينسلا وأ بدنلا هرهاظو

 (۲۹۹۱۲ فوفصلا ةمامإ

 قيرف لک قح يف فص هنأل ؛هوركم ريغ نيتناوطسالا نیب فافطصالاو

 وأ عوضوم عاتم للختك فصلا نيب ةناوطسالا للختو اليوط نكي مل نإو
 .ةهاركلا بجوي الو ءادتقالا ةحص عضي ال كلذو نيلجر نيب ةجرفك

 ۳٥۱٣٢( يسحرسلل طوسبملا)

 بلط ىلع لادلا ثيدحلا ىلع عيرفت :كلذب مامإلا مهرمأيف :هلوق

 «للخلا اودسيو اوصارتي نأب اضيأ مهرمأيو اهيلإ عجار ةراشإلا مساو ةالاوملا

 ننس نمو :حتفلا يفو ءينمشلا نع ردلا يف امك ءمهرودصو مهبكانم اووتسيو

 :هلوق .هيف ءاوتسالاو فصلاو فصلا نیب ةبراقملاو ءهيف صارتلا فصلا
 رس اذهو ءرمألا باوج ءايلا فذحب :وتست :هلوق ءفصلا يف يأ :اووتسا

 يضتقي فصلا فالتخا نأ ملع امك ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا هملع



 تعا: تما ۵٣ل (ا) نیا لاداشرا

 نيب اوذاحو :هلوق ءاهولدع يأ :فوفصلا اوميقأ :هلوق ءبولقلا فالتخا

 :هلوق ءامدقب همدقو هبحاص بكنمب هبكنم قزلي اندحأ نأك درو ءبكانملا

 :ملسو هيلع هللا یلص هنع نسح دانسإب رازبلا ىور ءجرفلا يأ :للخلا اودسو

 / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاحر .هل رفغ فصلا يف ةجرف دس نم

 ملك ی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳۰٣ :ص ةمامإلاب قحألا نايب يف :لصف «ةمامإلا باب

 A) ةءارا» / 0: لانجرى و(
2 

 انکا قا یکم اما ےک دس کور لبي كر ود

 ںوہچ دودي کپ نار ق یم حوا ہت ن آر قففاح شیر ا -:(۲۳ك) لاوس
 خيا ےنا لاو كب لحس روا ںی اج ےد وج ںیم ںورھگن شے رکیز ےک سوا
 ؟ بين کوم وم سن 31 رقروا لدا وا رت ںیم ما قا یکم ام! ےک رسم کو ر ںی لوك

 رر اج سی ترو و عف امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رہے وہ ے ر سیم لوركا ا ںیہ قنوت ںیہ ل ںی كت عاج كيك اہدروا ںیہ رود

 لاتا اک ں وفم ےہ ےک تک کت عامج ہکے لم سا ؛ كدب یکن زامن یم ارتقا یکم ام ےک
 زاغ کیلا كلا للي لورمكاي اج كت كرش لیٹ تعارج رك لير تس ےن ایارنپا؛ے ىرورض

 وقلي اج وہ لست بخس تعارج یکسمرگاہت لا: اج دن ارتقا کرس ماما ءساج گپ
 (رنب وید مواتر او تک - ٣ ۳دنب ید مولعلاراد یو اف لبا ۵۳۹۸۷ دوم یوا ) 1 ےاج وہ تسردزامن

 ةلصتم فوفصلا تناك نإ ءدجسملا يف ماماي دجسملا جراخ ىدتقا ول

 (ايركز ۳۹۲/۱ موماملا ىلع مامإلا مدقت باب / ةالصلا باتك «عئاصنلا عئادب) .الف الإو ءزاج

 هنيب نكي مل اذإ هتيب يف وهو دجسملا مامإي دجسملا راج ءادتقا زوجيو

 عنمي ام نايب يف عبارلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ئواتفلا) .ماع قيرط دجسملا نيبو

 (ايركز ۸۸/۱ ءادتقالا ةحص



 تعامج و تماما ۶ )نا سلا داغر

 يف ءاضف يأ ءالخ وأ ةلجع هيف يرجت قيرط ءادتقالا نم عنميو
 نم ىدتقا ولو ...... اًقلطم حصيف فوفصلا تلصتا اذإ الإ نيفص عسي ءارحصلا

 هلوق (راتخملا ردلا) ناكملا فالتخال زجي مل دجسملاب ةلصتملا هراد حطس

 وأ رهنلا دوجو عم هنإف رهنلا رسج ىلع وأ قيرطلا يف يأ :فوفصلا لاصتا دنع
 الف اًمكح اًدحاو ناكملا ريصي فوفصلا لاصتا دنعو «ناكملا فلتخی قيرطلا

 دجسملاب ةلصتم هرادو «هراد حطس ىلع ماق نإو :ناخ يضاق لاق ...... رم امك عنمي

 نيبو دجسملا نيب نأل ؛مامإلا لاح هيلع هبتشي ال ناك نإو «ه ءادتقا حصی ال

 مل دجسملا عم تيبلا يف امأ .افلتخم ناكملا راصف للختلا ريثك هراد حطس

 الإ ءادتقالا حصي ناكملا داحتا دنعو ءناکملا فلتخی ملو طئاحلا الإ للختپ

 عنام ناكملا فالتخا نأ رردلا مالک لصاح :لوقأ .مامإلا لاح هيلع هبتشا اذإ

 ناخ يضاق نع هلقن امو ءالف الإو عنم هابتشا لصم نإف ءدحتا اذإامأو ءاّقلطم

 ملك یلاھت او تف (ايركز ۳۳٣٤٣ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .كلذ يف حيرص

(a | ®: dk) 

 ےک لزنم یک كل وي زامن ےک لزنم یر سود کر چ
 نركءا قلقا یکم اما ےک وم

 ےس فرط یک صولع یم تح لک ےک رہ تالاعہدوج وم )۲٢۸(:- لاوس

 روا لوبن تك دآرھ نجی سیم دچسم یر گا با ہہ تزاجا یک ذب زامنوکں ولد

 زاوآی کما ںیھنن اے ہل رذ ےک رکنا ڈ5 ال روا ل اوم شك داره یک لرنم یر سوو

 ؟ سکا كوم تسرد زامن كن ولا وريوا نأ ذر لآ

 ےلاو لز یر سور لبي تروص] وس - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 تعامج و تماما 2ف 00007

 روا ےہ لی مكس دعاو م اتتع چی رول ہک سا: یگۓتاجوہ تسرد اح رش ذنزام یک ویزا

 ترورض یکے تر داتا ےس فرط كت مولتن کیل: ےہ ید جر زاو آ یکت کو لاک مام
 ۔ےئآ آول چ ایوم حتوم اك نا تعا یوالی سے جو کس جے اجايكن لأي کوک ےہ

 ءيماشر .هيف نمب دجسملا حطس ىلع نم ءادتقإلا حصي اذهلو :يغليزلا لاق

 (یچارک ٥٦٥٦/٦ ءايركز ۲ دجسملا ماكحأ يف :بلطم «ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك

 باتک «يسحرسلل طوسبملا) .هأزجأ مامإلاب اًيدنقم دجسملا قوف یلص اذإو

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلاراد ۲۱۰۱٢ ةالصلا يف ثدحلا باب / ةالصلا

 (ھ ۱۳/۱٣٣ / ٣۳:یئاضہر وذ

 تت الب ےک و یے فصلا نا تے 1

 ليكن يلب اھت تان وہ لاش سیم تعامج الاد ےن ان -:(۲۳۹) لاوس

 ہے لوب یب كروي فص ینا یکی اليك ہد ءےہ شى رقم لوك اس ےک لأ ںیم فع
 ء اج نوما كل یم اس بت ےک رک كي تا فم یا کے ےہ مک انس ےن ما با

 ؟ے رانك يس شیٹ ےن ء باين دآے کج سكس ب لاوس البي
 لوقا ٌلوكري زامن كس أ ونک ے آے ےس ےک ايي کاک سے لاوس اسود

 ؟ اگے

 لانوس نا هجر کیم ےہ کر مشی دنا اک اب سا رکا کے یم لاوس ایت

 ںیم تروص با اھت ارك فم یکاوج یکے تاج ومر ساف زامن كى رڈنفم لأ ام یکے اجوہ
 ا

 لكك رتب ںیم ترو کیا -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یلدا < ليلانب فصيب رانك یہ و لوفودروا« تاجيل كيج وکی د آے ےرازکےک فص

 00و 000

E 0 



 تعامع؛ت مم ۳۵۹ سس )١( نشا ا اداشرا

 فص یب لیک |صضخألاو ےن آسیب ہم وو شی نا 6 عراد ےب جلا

 ( ۳۵٠ر لالا بانك )هس ركن سوك نام دخت اس ےنپا وک او فی گا اج وہارڑھکس
 ناف ؛ع وكر لا ىلإ رظتني هنأ حصألا :خلا اًمظتنم فصلا ناك ولو :هلوق

 يف ىلوأ هدحو مايقلاو ءفصلا يف لخد وأ الجر هيلإ بذج الإو لجر ءاج
 ىذأتي ال نم ىأر نإ :ليقو «هتالص دسفت هرج اذإ لعلف لهجلا ةبلغل اننامز

 فصلاو دحاو ءاج ول :اولاق هبذج اًملاع وأ همحاز نيد وأ ةقادصل هبذجب

 ال نأ دحاولا كلذل يغبنيو ءرخآ اقص هعم نوكيل هنم دحاو بذجي نآلم

 ىلع يواطحطلا ةيشاح) .هعسو لعف هنأل ؛يئاجلا ىأ اذه نع ةهاركلا ىفتنتف هبيجي

 ۱٦۸( :ص ةمامإلاب قحألا :نايب يف لصق / حالفلا يقارم

 مث نكر ردق فقو مث فص ردق نإ دسفت له ةلبقلا لبقتسم ىشم

 :هلوق) .ناكملا فلتخي مل ام رثك نإو دسفت ال اذكهو ءكلذك فقوو یشم

 کردتسم وهو «ةلاحلا هذه ىلع ةريثك فوفص ردق ىشم نإو يأ (رشك نإو

 وأ دجسملا نم جرخ نأب يأ (ناكملا فلتخي مل ام :هلوق) اذكهو:هلوقب

 ردق ىشم ول امك دسفت ذئنيحف ءارحصلا يف ةالصلا ول ءفوفصلازواجت

 ريغ ليلقلا لعفلا نأ ىلع ءانب اذهو :ةينملا حرش يف لاق .ةدحاو ةعفد نيفص

 نكي مل ام لطبم ناكملا فالتخا نأ ىلعو ءاًيلاوتم رركتيملامدسفم

 اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا ىلعراتحملا درر .اهحالصإل

 ملك ىلاقتشلا اف (ايركز ۷۲

 ATHY) / 0ع: لاهنت یر)
 ٍے

 ؟ یت لايم زامنے تع اھ لي لںورھگس یم نا کال
 انھڑب زان ےس تع امج لیٹ لور مك یم تروص یکن وا ؤ کال )۲٢٣(:- لاوس



 تعامج:تماہ ےس( ا) نین لاداشرا

 ؟انھڑپ اھت اپ ے ر

 یں وہ د نبا کروا یر ای لابو -: دعب اصأ ایلصمو اذماح باوجلا

 نركم اما اک ب زامن تع اھ اب یب ںیم ںورھگ,ے ر زن اناج ںیم لود بج ےس جو

 ۔ےاتاجھڑب ج اان انك إير اف ںیم نس ذي زامحت اس ےک تع ا کے نل لإ ؛ ےک اچ

 زا ایت گول ےک أ ہے وہ م انتہا اك امن تعامتج اب یھبں ۲م كشك يمص الغ

 مکاتب صحت اس ےک ہدرپ یب تعا سا - لي رکا م ےس یب تع امج ےب ؟ ںی ہن

 (۳۸۷۲لزاوناباتس)۔ ںیہ تکیہ لئاژش یھب قر وع یک
 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هللا دبع نع

 باتک «يراخبلا حیحص) .ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص

 باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسم حيحص ء٦٦٤٦ :مقر ةعامجلا ةالص لضف باب / ناذألا

N 

u uملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : : 

 ہاور) .ةجرد نورشعو عضب هدحو هتالص ىلع ةعامجلا يف لجرلاةالص لضف

 (ہریغل حيحص تھ ہوش ۰ا٦ دمحأ

 لوسر تعمس :لاق امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع
 هورر .عيمجلا يف ةالصلا نم بّجعیل هللا نإ :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا

 (ةلاسرلا ١١١١ :مقر ۱۲۱۱۹ دمحأ

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق هنأ هنع هللا يضر نامثع نع

 مامإلا عم اهالصف ةبوتكم ةالص ىلإ ىشم مث ءءوضولا غبسأف أضوت نم :لوقي

 باتك / لمكم بيهرتلاو بيغرتلا يف اذك ۳۷۳/۲ هحيحص يف ةميزخ نبا هاور) . بهنذ هل رفغ

 می اھت لن او اف (ةيلودلا راکفألا تيب ١۸۹-١۹۱-٣۹۲-١۹۳ :مقر ۱۰۲۳ :ص ةالصلا

(avo / Fel) 



 تعاجوتماہ ہہ سٹ. ا...( اداشرر

57 
 انعم زارغ تع امج اباكدار فا كسك نکا ڈ کال
 زاغ رتا ےک تعاد ئل ےک ناقل در ر ٣س بكل یا -:(۲۳۱) لاوس

 ایک وہ ہن الا ساحب زامن یک ٹوکس یم نلاكب ج ےہ تنس یے بجاوإي ےہ ضف انهي

 م
 تاعا ع27 ےک نولاوزرك روا: دعب ام الص وا دما تاوحتلا

 تس اي نر کم انتہا کت عامج سینا واں دارفأ نش ںیم كب جاز پلے نون اتع ڑی زارغ

 یک امہ یک رش بص وے اتکس ہم زامنو وخ یو آ وچ روا ۔ ےے اپ ی لزمن اهترزعالب روا

 ے اہ وم لاس آر ب نکیل: کوم كمي لب ورش سیل م کے تمت ئل لإ ءےہ انس
 “0 ٦

 اذإ :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع ثريوحلا نب كلام نع

 / ناذألا باتك ءيراخبلا حيحص) .امكر بكأ امكمؤيل مث اميقأ ءانْذأف ةالصلا ترضح

 (55/ :مقر ةعامج امهقوف امف نانثإ باب

 ثريوحلا نب کلام ثيدح يف سيل هنأب ةمجرتلا ىلع ضرتعا دقو

 مزال نم طابنتسالاب ذوخام كلذ نأ باوجلاو .ةعامج نينثإلا ةالص ةيمست

 ىفتكال نيدرفنم امهتالص عم اًعم امهتالص توتسا ول هنأل ؛ةمامإلاب رمألا

 لقأ نأ ىلع هب لدتساو ...... ایلصو اميقأو انذأ :لوقي نأك ةالصلاب امهرمأب

 ءيرابلا تفر .ةأرما وأ اّیبص وأ الجر مومأملا نوكي نأ نم معأ مومأمو مامإ ةعامجلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٥٥۸ :مقر تحت ۱۸۰۱/۳ ةعامج امهقوف امف نانثإ باب / ناذألا باتك

 ىلع ةظفاحملا ىلع ثحلا هيف :- ٰیلاعت هللا همحر - يوونلا لاق

 عامجإ وهو مومامو مامإب حصت ةعامجلا نأ هيفو ءرفسلاو رضحلا يف ناذألا



 كتعامبو تما اب سس () 07

 قحأ نم باب / ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك «ملسم حيحص حرش جاهنملا) .نيملسملا

 (ةيلودلا راكفألا تيب 1۷ ٤ :مقر تحت ةمامإلاب

 «بوجولا ديكاتلاب اودارأ :يدهازلا لاق .لاجرلل ةدك ؤم ةنس ةعامجلا

 ملی اھت او اف (ايركز ۲۸۷/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلار .نادثإ :اهلقأو

 ( ماما" ةرا» | ۸:یئافر ىئيد)

 ؟انھڑپ زان ع اج اباكل بشد ور

 ؟ے قرم تعارج كل وکار ٢ایک )۲٢۴(:- لاوس

 تعا یھی کں وگو ار !٢ لاب كب -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔اگے رکنا ارو ہے مک رط یاد ےک ماما ید تشک ومب تروصیکس أراء کوب
 هللا یلص يبنلاو ةنوميم دنع تمن : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ينذخأف هراسي ىلع تمقف يلصي ماق مث ًاضوتف ةليللا كلت اهدنع ملسو هيلع

 مامإلا راسي نع لحرلا ماق اذإ باب / ناذألا باتك ءيراخبلا حیحص) .خلا هنيمي نع ينلعجف

 ةالص يف ءاعدلا باب / ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك «ملسم حيحص «توريب ركفلا راد 598 :مقر

 ۷٦۳( :مقر همايقو ليللا

 .بهذملا ىلع همامإ نيميل اًيواسم يأ اًيذاحم اًيبص ولو دحاولا فقيو

 (ايركز ۳۰۷/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتک «راتخملا ردلا)

 هيلع هنأ سابع نبا ثيدحل هفلخ نانثإلاو هنيمي نع د حاولا فقيو

 راد 515/1 ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .هنيمي نع هماقأو هب یلص :مالسلا

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا

 alr) را” / ۱۴: افر یی د)

 ؟فص كدي كياروا غلاب کیا س زامن کت عامج

 ؟ یگ ےک ص اوہ ی كياروا غلاب بيا كتي ےک ماما رکا -:(۲۴۳) لاوس



 تعامج ہتمامآ سس سل سس )١( ینا لاداشرا

 يردوا اب ںیم تروص لوتس -: دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 یکے نر مکا یک لا کیپ ءےگ لوب یاش ںیم تععامج روم سرك مم فص یب کیا لوود

 ۔ے لین ترورض

 هللا لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 لاق .مكل يلصأف اوموق :لاق مث .هنم لكأف هتعنص ماعطل ملسو هيلع هللا ىلص
 هتحضنف « سبل ام لو نم درسا دق ا ويصح ىلإ تيقف كلام نبا سنا

 ارو ارا تز «ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هيلع ماقف «ءامب

 مث «نيتعكر ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انل ىلصف ءانئارو نم زوجعلاو
 خلا ةلفانلا يف ةعامجلا زاوج باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا باتک ملسم حيحص) .فرصنا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ٥٥۸ :مقر ٦٦۸ :ص

 (راتخملا ردلا) فصلا لخد اًدحاو ولف ءمھددعت هرهاظ نايبصلا مث

 هللا يضر سنأ ثيدحل هفلخ امهفصي اًيبصو الجر يدتقملا ناك ولاذكو

 (ايركز ١” 4/7 ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا در) .هنع

 لب ؛لاجرلا فص نع اًدرفنم نوكي ال دحاولا يبصلا نأ اضیأ يضعقيو

 توريب ةیملعلا بتكلا راد 514/1ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .مهفص يف لخدي

 ملك ىلاقتشلا اف (دنبوید ايركزو

(al / 1:) 

 ؟ك رى ت یش یکت ماما یک ٹوک ماما ںی تعامج یک مك
 تيبناككل روك یم لك کت عامجج ںیم نورك كل ےک مام ایک -:(۲۴۴) لاوس

 كير ش نت اوخروا ركن تیز گا ؟ے كت بين حرر لك اے قدور ضر گا ؟ے یرورض انک

 ؟ے ایک لور



 كتعامو تمايإ "۳ (1) نک سلاداشرإ

 کے مولتن ككيالماإ بج -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 < ناكر وصي وب ےترکت ماما ام ںیہ توب کیر ن تع ام یھچن یت اخ ےک سا

 کت رور کت يرث ىلابز ےس کلا لوب اہررگت ماما لكل ونروعل وش لول زت یھب سیم

 ورم وج كتي ےس یم کی رك تين راقلطم ےن ما گاہ کے اعككي ےن مارک اہقفیکں ویک؟ے
 ۔ے لاجوم تسروًاقلطمز امن قول ںوم اہ ر رت مایا کب س «لؤ ےہ دھڑیز ام كر وك

 باتك ہةیدنھلا ئواتفلا) .طيحملا يف اذكه ءةينلاب الإ ءاسدلل اًمامإ ريصي الو

 (ايركز ٥٦٦٦٦ ةينلا يف عبارلا لصفلا «ةالصلا طورش يف ثلاثلا بابلا / ةالصلا

 هعبت نمل وأ نهل اًمامإ نوكي نأ ونيملامزوجي ال هب نه ءادتقا ناف

 / لوألا نفلا ہرئاظنلاو هابشألا ءروهال ۲٠٠ سداسلا طرشلا / ةالصلا طئارش «ريبك يبلح) .اًمومع

 (ايركز ۷۳ :ص ةينلاب الإ باوث ال :ٰیلوألا ةدعاقلا

 ةمامإ ةين ءادتفالا ةحصل طرتشي الو ءطقف هنالص يوني مامإلاو

 هب تدتقا ناف ًءاسن مأ نإو «هلبق هب دحأ ءادتقا دنع باوثلا ليدل لب ؛يدتقملا

 ةين نم اهتالص ةحصل دب الف ةزانج ةالص ريغ يف ٍلجرل ةيذاحم ةأرملا

 ةحصل :هلوق (راتخملا ردلا) مازتلا الب ةاذاحملاب داسفلا مزلی الئل ؛اهتيمامإ

 :هلوق .ةعامجلا باوث ةمامإلا لينل يدتقملا ةمامإ ةين طرتشي لب يأ ءءادتقالا

 نأل ءاًغامجإ اهتمامإ ةین اهيف ةأرملا ءادتقا ةحصل طرتشی ال هنإف ءةزانجک

 ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتك ءيماشلا عم راتخملا ردلا) .اھدسفت ال اهيف ةاذاحملا

 (ایروس قشمد ثارتلاو ةفاقثلا راد ۸۰۱۳ روفرف يماش ءايركز ٣٢-٣١٤

 يف نأل ؛نھتمامإ وني مل اذإ نهؤادتقا حصي ال هنإف ءاسنلا قح يف امأو

 وهو «هنم مازتلا ريغ نم هتذاح اذإ هتالص داسفب هيلع اًمازلإ ةين الب هحيحصت

 وني مل نإو ءاسنلا ءادتقا حصي :اولاقف ءمهضعب مومعلا اذه يف فلاخو «فتنم



 كتعامجو تمايإ 1۵ ےس () نیا لاداشرر

 ءةصالخلا بحاص هححصو «نيديعلاو ةعمجلا ةالص يف نھتمامإ مامإلا

 باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .هانركذ امل نهقح يف اهطارتشا ىلع روهمجلاو

 میٹ اھت او اف (دنبوید ایرکز و توریب ةيملعلا بتكلا راد ٦۹۳/۱ ةالصلا طورش

 (را ۲٣۹۲۲ / م:لاض یٹد)

 انعم ز انے تع اج ںیم فص یم کیا ھھجت اس ےک نیم اخ رم
 اپ

 ےس جو کی ر نیل: ےہ لوم زان ے تعامرج لكم -:(۲۲۵) لاوس

 رواربحاصہدلادءبحاصرلاو لبب فص یب ليا كيو ےریمروا انہ ماما آل یم کی ونتي تروص

 یتش رطح ؟ ليبي لوم تسرد زامن کب حاصدللادہکۓ اچ ايات ےہ وہ لد قتل ام ی رم

 - لالا 3 یورپ تيعوف کہ لت مہ کے تس اخر د ےس بح اص

 همر كرلاو یم ترول وس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 سا ہےہ یکت كرش ںیم تعاد ركل م ںیم فص یب کیا جت اس ےک نجم ای بلص ہدملاوہکں وچ
 اق یکن أري نأ« ںیہ یئگ زب حر طا لي زان ی یئوہہ سیم سرد اف کب حاصرلاو ےل

 ۔ےہزال

 ةیذاحملا نوكت نأ :اهنم :طئارش اھلو هتالصل ةدسفم ةأرملا ةاذاحم

 ةالصلا نوكت نأ :اھتمو .حصألا وهو نسلل ةربع الو عامجلل حلصت ةاهتشم

 ةكرتشم ةالصلا نوكت نأ :اهنمو .دوجسو عوكر اهل يتلا يهو ةقلطم

 لئاحالب انوکی نأ :اهتمو .دحاو ناكم يف انوكي نأ :اهنمو .ًءادأو ةميرحت

 ماقم موقت ةجرفلاو عبصألا ظلغ هظلغو لجرلا رخؤم ردق لئاحلا ىندأو .....

 نمم نوكت نأ :اهتمو .نییبتلا يف اذك ءلجرلا هيف موقی ام ردق هاندأو لئاحلا
 تقو ءاسنلا ةمامإ وأ اهتمامإ مامإلا يوني نأ :اهنمو .ةالصلا اھم حصت

 امهتهج نوكت نأ :اهنمو .لماك نكر يف ةاذاحملا نوكت نأ :اهنمو .عورشلا



 تعاجہتماہ يس 1 )أ لاواشرا

 نع رخآو اهنيمي نع دحاو ةثالث ةالص دسفت ةدحاولا ةأرملا مث ...... ةدحتم

 هيلعو «نييبتلا يف اذكهو .كلذ نم رثكأ دسفت الو ءاهفلخ رخآو اهراسي

 رخآو امهنيمي نع دحاو ةعبرأ ةالص ناتأرملاو .ةيناخراتاتلا يف اذك .ئوتفلا

 نع دحاو ةالص تدسفأ اًثالث نك نإو ءامهئاذحب امهفلخ نانثإو امهراسي نع

 باوج اذهو ءفوفصلا رخآ ىلإ نهفلخ ةثالثو نهراسي نع رخآو نهنيمي
 ةمامإلا يف سماخلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .نييبتلا يف اذكه .رهاظلا

 ءراتحملا در عم راتخملا ردلا يف اذك ءايركز ۸۹۱۱ موماملاو مامإلا ماقم نايب يف سماخلا لصفلا

 ۱۳٦/۱ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءقئاقحلا نييبت ءايركز ۳۱٣٤٣ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك

 می اھت او اف (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا

 aR) | ۲۷:یئاضر یتو)

 انه مز امن تدع امج اب جت اسكس لوبك لودروا ویی لايم
 ول اکر یت کیل ذا: ںیہ قتدوم لي زامن لیم ںورمھگیکں وچ لكن آ -:(000) لاوس

 ےک ےک تمام یھکود یک تمام ا یھب لی یکن ےن ںوگول نج کے یار لک

 ےل سا ۔اہر ںیراضحت اہدایز یھب اک اس ےل لإ یک نت ماہ قلل وج با ےن وہ

 ایک کہ ھ یب ذامض جت اس ےک نا ہیٹ ںاییکلودردا ديت لايم س *م گے رر امہ کا وار یپ لاوس

 ؟ لكلب اہ لاني ےک روا کوہ تروص
 ےہ بت کف ص لبي ترول وتس - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 كيت سیم فص کیا لوتتت لايك ل وفودروا ىويتروا ےک لي اج نج ماما بح اصر وسلك
Eری اور وا سس کت ييئاكك ساعي زاموکن یم اوخ نا بح اص ماما روا کا  

 - لب اهي انک ہک

 یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هيبأ نع ركب يبأ نب نمحرلا دبع نع



 تعا وتماما سس. -۸+ ناد شر

 ءاولص دق سانلا دجوف ءةالصلا ديري ةنيدملا يحاون نم لبقأ ملسو هيلع هللا

 ٦٤٤٤ :مقر ۳٥/٢ يناربطلل طسوألا مجعملا) .مهب ىلصف هلهأ عمجف ءہلزنم ىلإ لامف

 (توريب يبرعلا باتكلا راد ۲۱۷۷ :مقر ٥٥/٤ دئاوزلا عمجم «ةرهاقلا

 ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ہقیادھلا) .ءاسنلا مث نايبصلا مث لاجرلا فصيو

 (ايركز ۷۲ و رب باس یی وو فل یاس ا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ءامسأ نع

 (۱۹۲۰ :مقر ۱۷۰/۲ يقهيبلل ئربكلا نٹسلا) .ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع سيل

 باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةماقإلا اذكو ناذألا نهل هركيف ءاسنلا امأ

 ١ 44/7 ناذألا يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك ہةیناحراتاتلا ٰیواتفلا يف اذك ءايركز ٦۸/۲ ناذألا

 ملی اھت او اف (ایرکز

 (ھ۲۸۹۵٣۱ / لانجرى و )
 ر

 ؟یگوہ ےک ی رتب فم ن ایمر د ےک لپا روا قارب « یگ اھ

 روا امير" سا لي ںوی نظم رواےاجاھڑپزامن ں یی كريز -:(۲۳ك) لاوس
 مرات روا ؟ گو ہ ےس حرط سکی نب فص ل٤ے يبا یکس اوخوا ںایدیج یکں ویت امیر ٣
 ؟ے یرورضا اگلودرپ سیم نايمردايل وہ کی شل تعامج

 لا ی رتب فصل تروصو روز -: دعب امأ اًیلصم و اذماح باوجلا

 سا روا: ےگ ںوہ هس تك یم فصلي یئاھب لور اي ےک سا چی ےک ماما دی ذکی گو رم
 کر تش یار اظ ہی ہک وچ روا « كل وہ: ركل يحب اب رواہ یلہا لكل یم فص یاو رعب ےک
 ككدع لإ نایمرد ےک نأ ےل سإ ہے اتجر اناجان اکدریغودمٹیج ود سم کروا ءےہ لت
 تقو ےک زام انب سیم رب ۔ےڑپ ہنر ظن و مضر وا یک و والم ےک ںوبلیھتٗرواےرچ ہک لاكي
 تاج سک ترور کے اڈہ دب ےس گلا

 ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا بنج ىلإ تیلص :هنع هللا يضر سابع نبا لاق



 تعامج و تماما قا (1) نسا سلاداشبإ

 يلصأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا بنج ىلإ انأو ءانعم يلصت انفلخ ةشئاعو

 لبنح نب دمحأ مامإل دنسملا «يمالسإلا بتكملا ۱٥١۷ :مقر ۷ 47/١ ةميزخ نبا حيحص) .هعم

 (يملعلا سلجملا ۳۸۷۰ :مقر ٥١۷/٢ قازرلا دبعل فنصملا 770 ٠:مقر ١

 ردلا ىلعراصبألا ريونت) .ءاسنلا مث ىثانخلا مث نايبصلا مث لاجرلا فصيو

 (ايركز ٣-٣ ١" ۰۹/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتک «راتخملا

 هنكل ؛مارحب سيل ةوهش نع نكي مل اذإ ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا

 ةنیزلا عضاوم ىلإ رظنلا زوجي :لوقنف «تايبنجألا ىلإ رظنلا امأو .هوركم

 .ةريخذلا يف اذك ءةياورلا رهاظ يف فكلاو هجولا كلذو «نهيف ةرهاظلا

 (ايركز ۳۲۹/۰ يناثلا بابلا / ةيهاركلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 نم يبنجألل رظنلا لحي الف رئارحلا تايبنجألا وهو :سداسلا عونلا امأو

 َنیِيِموَمَل لق :ىلاعت هلوقل ؛نيفكلاو هجولا الإ اهندب رئاس ىلإ ةرحلا ةيبنجألا
 تی حرب ماظل ولا عضاوم ىلإ رظنلا نأ الإ 4(مهِراصْنَأ ْنِم اًوُضْعَي

 دارملاو كاَهنِم َرَهَط اَم ألا نهي َنْيِدبُي الو :ىلاعت هلوقب صخر .نافكلاو
 جاتحت اهنألو ؛نافكلاو هجولا ةرهاظلا ةنیزلا عضاومو ءاهعضاوم ةنیزلا نم

 هجولا فشكب الإ ةداع كلذ اهنكمي الو ءءاطعلاو ذخألاو ءارشلاو عيبلا ىلإ

 باتك / عئانصلا عئادب) .ةفينح يبأ لوق اذهو فشكلا امهل لحيف «نيفكلاو

 ملك یتا اف (ايركز ۲۹۳/٣-۲۹٣ ناسحتسالا

 (ھ۱۲۲۱۷۹۸۸ / ١:ٰیئاخر یی و)
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 یے +10
 ےک اڑ زاروا ےس یھب اھچ روا ننام« لام یکاھپ کیں یی ھگر کا -:(۲۲۸)لاوس

 ؟ كدب ےک صو ےرودالاو
 رطل لإ فص لبي تروم لوتس -:دعب امأ اًیلصم و اذماح باوجلا



 تعامج٥تماہ ےےسےہ 2س 0 نر لاداشرا

 نجم لام لك روا ءاگوہارٹھکف رط ںیم اد ےک سا ل اجب اکس روا ءاگےنب ماما دول درک گنے
 -یگے تب كلا كي فص یکی کای روا

 هللا لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 لاق .مكل يلصأف اوموق :لاق مث .هنم لكأف هتعنص ماعطل ملسو هيلع هللا ىلص

 «ه ءارو ميتيلاو انأ تففصو ءملسو هيلع هّللا یلص هللا لوسر هيلع ماقف ءءامب

 مث «نيتعكر ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انل ىلصف ءانئارو نم زوجعلاو

 خلا ةلفانلا يف ةعامجلا زاوج باب / ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك «ملسم حيحص) .فرصنا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ٥٥۸ :مقر ٦٦۸ :ص

 لاجرلا فلخ فقت ةأرملا نأ هيفو ...... ةفاك ءاملعلا بهذمو انبهذم اذهو مامإلا

 حيحص ىلع جاهنملا) .ةرخأتم اهدحو فقت ىرخأ ةأرما اهعم نكي مل اذإ اهنأو

 لاجرلا فوفص نع ءاسندلا رخأت ىلع ليلد انئارو نم زوجعلاو :هلوق

 فالخ الو اهتالص تحص فصلا فلخ تلص اذإ ةدرفملا ةارملا نأ يضتقيو

 :مقر ىحضلا ةحبس عماح / ةالصلا باتك كلام مامإل أطوملا حرش ىقتنملا) .هملعن كلذ يف

 مل“ یل اھت او اف ۹

(alr / Als) 

 یک کسات آر رکےت ا
 یری واب ںیہ کی شوتاسےک ماما یب زام شف تار وتس رکا -:(۲۲۹)لاوسس

 کن کا ا ںی یز تار ی اا

 ےب ےک ماما یم تاعار یک -: دعب امأ ایلصموادماح باوجلا



 تعاھج و تماما دك (1) نه او شر

 ( لدول كبدي ره۵ ٣ل ز اولا بانک )۔ ںیہ ر ومان ںیٹروع

 نم لک :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع
 نبال فنصملا) .حيحص هدانسإ :هشماه يف هتحتو .ة ءارق هل هت ءارقف مام هل ناك

 يملعلا سلجملا ۳۸۲۳ :مقر ۲۸۲/۲ مامإلا فلخ ةءارقلا هرك نم باب / ةالصلا باتك «ةبيش يبأ

 (۸۵۰ :مقر اوتصنأف مامإلا أرق اذإ باب / اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك «ةحام نبا ننس «توريب

 فكلذب رهجي مل اميف الو «هيف رهج اميف مامإلا فلخ ةءارق ال :دمحم لاق

 (۹۸-۹۹ دمحم مامإل أطوملا) .هّللا همحر ةفينح يبأ لوقو ءراثآلا ةماع ت ءاج

 يف !هّللا لوسر اي :لاق الجر نأ هنع ٰیلاعت هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 وبأ يل لاقو :لاق ءتبجو :راصنألا نم ٌلجر لاقف معن :لاق ؟نآرق ةالصلا

 باب / ةالصلا باتك ءفيرش يواحط) .مهافك دقف موقلا مأ اذإ مامإلا نأ ئرأ :ءادردلا

 يئاسنلل ٰیربکلا ننسلا يف اذك ہدنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ٠۲١ 5 :مقر ١548/١ مامإلا فلح ة-ءارقلا

 (۹۹۰ :مقر ۸۱

 تصنيو رھج اذإ عمتسي لب ؛اًميرحت هرك أرق ناف ءاقلطم أرقي ال متؤملاو
 ُناَرَقْلا ئرف ادار :لزنف مامإلا فلخ أرقن انك :ةريره يبأ لوقل ءّرسأ اذإ

 يف لصف «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءيماشلا عم راتخملا ردلا) 4اوٹِصَناَو هَل اًوُعِمَتْساَف

 ۳۳۷ قئاقحلا نييبت «ةيديشر ه 99/١ قئارلا رحبلا يف اذك ءىجارك ه5 4/١ ءايركز ۲٦٦/٢ ةءارقلا

 ملا ی اھت او تف (توريب ١١۸/۱ عئانصلا عئادب ءتوریب ةيملعلا بتكلا راد

(a | clr) 

 ؟انوہ لش ںیم تع امج کن اخ ن شن
 لايك ںیہ تڑپ ز ترودو ہر طس لب نیر شن -:(۲۵۰)لاوس

 ؟ے تانے ثیى دعانعأب زامن بر



 تعاج و تماما 2 (1) نسل اداشرإ

 روا ںورم کل وج لج توب رود -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 نی اوخ ئل سا: رور یکے دافتسا تسار ارب ےس مالسلاو  ولصلا ہیلع بتول رو
 یکم مکا یٹدوج واپ ےک سا ۔ ںیہ یموہرضاح سیم دچسم ےل ےک تکرش سیم ںوزامغ:نقو یک

 زان لب لوززنال گے اع نیا ےک زون پا ريب ےن مولع رشتا

 ۔“ے لأ وداي انها
 رارقرب ماظن کز امن ئل ےک ناخ سیم نرش نیم كت ج آے توبخرود م ان

 لت زاجا یک نا وکد رم یک یم سنن ےہ كلا لک اب صح اک قر وسیم یو ید جس
 زامن یک روك ایما قري نايل ے سن تی نہا ینا ے ہجو كف اوط لبي یکم کروا ۔ے

 ںاہچاپل؛ ںیہ یاد از امن ليتر وجے نانی ںاہج ہںیہ یئگی کش صن ں یہا کرنا ئل ےک

 ۔ںیہ نک م لئاش ںیم تع امج سترومں او ہو م اظن لوتتم اک رطں

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 لاقو ءسلغلا نم نفرعي ام نهطورمب تاففلتم ءاسنلا فرصنيف حبصلا يلصيل
 باب / ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك مملسم حیحص) .تاففلتم :هتياور يف يراصنألا

 (5146© :مقر حبصلاب ريبكتلا بابحتسا

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ہدؤاد يبأ ننس) .تالفت نهو نجرخیل نكلو ؛هّللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمتال

 (توريب ركفلا راد ٢٦٥ :مقر دحاسملا ىلإ ءاسنلا ج ورح يف ءاج ام باب / ةالصلا باتك

 هريغو تابيطتم ريغ نهنأ لاحلاو ةالصلل دجاسملا ىلإ نجرخيل نكل

 روهظل اهلك تاولصلا يف ةهاركلا ىلع مویلا ئوتفلاو ...... ةنيزب تاجربتم

 ملی اھت لن او تف (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ٦٦٦/٣-٦٦۷ دوھجملا لذب) .داسفلا

 AIF) / ۲۷:یئافر یی د)



 تعا و تماما سس 2 -  (ا)الاداشرا

 انھڑز امن ل ر ی اكو دای ز ے دار ختو ورکر رقم یکم ولع
1 

 زامن لرسول وك لدا زے را ر تمور رق مے فرطیکت مولع -:(۲۵۱) لاوس

 ؟ےس یر آل تب ترو ی ركب ؟ے اسيبك انهي

 او وز املي تروص لوت -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ني رد اھ ےل سا ۔ے لاري رشي سیب تدير ش یھب الا ف ںیم ہرطخوکےۓ ا نک: یگۓ اجوہ

 ۔ے ترورضیگ

 ال :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع

 ءالبلا نم ضرعتي :لاق ؟هسفن لذي فيكو :اولاق ءاسفن لذي نأ نمؤملل يغبني

 ملك یل اھت او اف ۲٢٢٢( :مقر ١١٥٥ باب / نتفلا باوبأ «يذمرتلا ننس) .قيطي ال امل

  ۲۳۱۹۲۲ / IEDوما (

 انرلك يك ج ددحتم ںیم ريس ہار رنا ےک نا ڈ کال
 ںوزاممدایز لير جاسم ےس فرط کی سولک کں وج لک 1 -:(۲۵۳) لاوس

 ماما كلا لي زامن کوج ںیم تقو ےک ترورض کیا ایک وتب ىدنباي تنتب نسم کے

 ؟ںیہ کا یا داں یم دس کیا ںی امج فاضت سكس لون نظم کل اروا

 ے یم مل صا لير زن ےک نانحأ -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نب ےہ ںی سرور رکات عام لابد« لوم نین یئرتقمرواماما لابتج لديك
 نایتقمر وار الع یھ اقتمروا لومب تالاح ىصصت بكر گا الا ؛ ےہ ترانا ےک تالاع وحتي
 ء اج لوم شانكس أ ے ليك وسرور یکے ن کم اق یتا جہ دت یکہ مچ مارک

 ایکن زا تارک ول دن واک لار روا وم ہت بايت گچ لو ات ىلوكو والعكس ر چہ کب ج

 (۵۰ا ٢ل زاولا بانک )۔ےئاج



 كتعامجو تمايإ راك (1) نك سلاداشرإ

 دجسم يف ال ةلحم دجسم يف ةماقإو ناذأب ةعامجلا راركت هركيو

 يف هترابع «خلا ةماقإو ناذأب :هلوق .نذؤم الو هل مامإ ال دجسم وأ قيرط

 ناذأب ةلحم دجسم يف ةعامجلا راركت هركي :اهصنو انه امم عمجأ :نئازخلا

 ولو «ناذألا ةتفاخمب نکل هلهأ وأ ءهلهأ ريغ اّلوأ هيف امهب یلص اذإ الإ ءةماقإو

 هل سيل دجسم يف امك ؛اًعامجإ زاج قيرط دجسم ناك وأ امهنودب هلهأ ررك

 قيرف لك يلصي نأ لضفألا نإف ءاًجوف اًجوف هيف سانلا يلصيو ءنذؤم الو مامإ
 ناذألا باب يف انمدقو ...... .ها ناخ يضاق يلامأ يف امك ةدح ىلع ةماقإو ناذأب

 ةئيهلا ىلع ةعامجلا نكت مل اذإ هنأ فسوي يبأ نع ةينملا حرش رخآ نع

 فلتخت بارحملا نع لودعلابو .حيحصلا وهو «هركت الإو ءهركت ال ىلوألا
 درر .ذخأن هبو :ةيجلاولولا نع ةيناخراتاتلا يفو .ىهتنا ةيزازبلا يف اذك «ةئيهلا

 ريبكلا يبلحلا يف اذك «ىجارك ه5 17/١ ءايركز ۲۸۸/۲-۲۸۹ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا

 ءادتقإلاو ةمامإلا يف رشع سماخلا «ةيدنهلا ىلع ةيزازب ءروهال ٦٦٦ :ص دحسملا ماكحأ يف لصف /

 ملكا لیتا قف ایرکز 01/4 هركيال امو ہرکیامیف عون|

 APY) / مس: لامر یت وذ

 ارت ع امج ر٢س یر جسم گیر اتم یک شر ےس ماما

 یک ن ایمر دے لوب رت رواماما سید کیا یک گی ڑ نچ -:(۲۵۳) لاوس
 رپ اید رک وم سرچ اکب حاص ماما ےن یک تس بو یک سش ايكوم فالتخا دب دشرپ تاب

 زامنوکی پ ماما یتا اسف ضتبروا ءايلركب اتا اکم اما تن ےن ضن تكس نم پور کود ل را

 ںیہ لوم ليت امم ود ںیم تو یب کیا حس بہ کے يد اكل ایک دام آپ ےناھڑپ
 ردنا ے ناچ لرب ج لكل وتخامج ںونود ند كك ا«رباب ےک دودع کیاروا سرد سودع کیا
 تع اج ود تنو كيب شی رجم یک کیا حر طس ف ںیہ تھ ٹپ ردت ےل اراب دار پاب ےئاد



 تاجوتماإ سس” 0 نا لاداشرا

 ےس مامر لما ےک ركب اتنا اك ب حاص ماما تنس اكل وكول شارات ےس بحاص مادإ روا انرك

 ؟ لابي ے حي نركض ارعا

 ںی اچ هدورعاق اب ليدى لبا - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یہ کیا روس کیا ےہ ورک تکاب ؛ ےہ سیب انھڑب زان چ ےک ماا كلا کٹ ارکان
 ےناری اي« لب اجو قم ماما کیا یک ب سکے س اجور لئاروا۔ ےگ اج نوم تعا

 «ں اجو قت سأر كال وكر وا یکے رک اوك ونود ای رپ ماما تنس اي ںیہ اچو قضم ماما

 ىكقافتاوداحتا يعير ء ےاج ایان ہن زكرعاكت یش اندک چے رک د ض كت اب یتا یھبیئکروا
 ۔ےج حلوم شوک

 باتك ءراتحملا درر .ةماقإو ناذأب ةلحم دجسم يف ةعامجلا رارکت هركي

 (یجچارک ۳۹۲۱۱ ءايركز ۲۸۸/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا

 نیقابللو هلهأ ريغل هركي هلهأ ضعب وأ ةماقإو ناذأب هلهأ هيف ىلص نإو

 لحم نايب يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب) .ةماقإلاو ناذألا اوديعي نأ هلهأ نم

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد 504/١ ءىجارك ٥٥٥/١ ءايركز ۳۷۹۱۱ ناذألا بوجو

 ءةعامج اولصي نأ مهل تهرك هلهأ هيف یلص دق اًدجسم موقلا لخد اذإو

 باتك ءيسعرسلل طوسبملا) .ةماقإو ناذأ ريغب اًنادحو نولصي مهنكلو ةماقإو ناذأب

 ملك ىلاقتشلاو اف (توريب ةیملعلا بتكلا راد ٠١١/١ ناذألا باب / ةالصلا

 AYE) | ۸:ئافر قد) 3

 انڈر زامن وارتا ےس ہجو لكك ران ےس ما
 اک کر پسر وا ءںوہش شوخ گولے تم ابا یک ام! یر گا -:(۲۵۳) لاوس

 ؟ںیہ ےگ تے زامن ی وارتا لي کر کد وچو قا یکم اما ےن ایک وہشی نا

 ماما کہ س یکن کم تاب ےہ لابتي -:دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 جم سا ہے التب شی انکم اعرسرب هو اش ےہ ہجو قرش یاو یئوکر گا ؟ ںیہ ضاران ںویکک ول ےس



 تعامج و ثمارإ اس 0 ادا

 مکا ین تاج قيد زوج تم اہ یجدوخوکم اما لسأ سیم تروص یا ےن ںیہ ضار ان گول ےس

 ىرتقنلس سے لع تف ی اقم اما ٥دا امر ف یم داب ےک ماما تيس ےن مالسل يلع

 یک تپ وانك سأ سد لدب ےہ و کر م راينا كس لوب قم نأ كاروا_ لوم كاران

 ےک رچسمودرواوہ ہضرایخاوکں وز تشم نارا 0524 ؛ے تیک کک اننا نوا 22م

 ے جو یکم اما روا ءیگۓ تاج وہادآشالب كم ےک ماما سا زامن یکن ا لوم تداوم

 لب اجب لج لاہور وا لوكس اي سر کا لاب كبس اج ليل زومج ت عامج کرہ 1

 ےس جو سا ااش ءںیہ شئاران ہا كو اوخ سس ماما یز تشک ےس ےہ تروص ىرسود روا

 روا اي ايد سد باوج رپ تاب یک ےس دج یک ای ءايك يما لسوكب حاص ىل وتم کے یگ وہ شارات

 تاب کہ انکا یوکے للا رخ لوك ر ابتا ینو شی مایا دواء تاب یوم ىلو جي یئوک

 أش رواج تمرغ لئاق ماما ہو ہت «سركاومم شاران لولوكا) سیم تروص يا تے ںی
 لك الصا ىقياوكل وی تقم ناکا ؛ ا تبرر لول زر ع راند 2
 ےک ےل دوك ا ارا وار: وقسم كس مایا واخ كسي
 لاو ردق یکے رسود کیا کے اچ وک وفود لاحرہب روا ءںیہ ےس رک وک ہا ونئواوخ ئل

 ںوتود رکا ۔ےہ ںی یت ےہ لكتاب ے دضروا تيبئانأ سم د ہت لوطوکت ايوا« لك

 ۔ےانکسوہاھچسا لوح راكرتسثلاءاش نا ول کوم شول یک حس فرط

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع
 .خلا نوهراك هل مهو اًموق مدقت نم ةالص مهنم هللا لبقي ال ةثالث :لوقي ناك

 ٢۹٥( :مقر تحت ۸۸/۱ نوهراک هل مهو مؤي لحرلا باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس)

 قحأ مهنأل وأ هيف داسفل ةهاركلا نإ ءنوهراك هل مهو اًموق مأ ولو
 باب / ةالصلا باتك «يماشلا عم راتخملا ردلا) .اًميرحت كلذ هل هرك ءهنم ةمامالاب

 (یچارک ٥٥۹/۱ ءايركز ۲۹۷/۲ ةمامإلا



 تعامی تما سس سس آے... )سا ۔لاواشرا

 بابلا / ریسلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .بہس ريغ نم اًهيقف وأ اًملاع متش اذإ رفکلا

 (ايركز ميدق ۲۷۰/۲ عساتلا

 0914١ :مقر اًعوفرم ءادردلا يبأ نع ہدنسب دؤادوبأ ہاور) .خلا ءايبنألا ةثرو ءاملعلا

 ملك لیت رشاد اف
 APY) | ن٭:ئاضر ئد)

 اناھڑب زامن ںیم نترك وصيت ب ارح اک ام
 رہے اھم وهتك بارہ ب حاس ماما ی یب -:(۲۵۵) لاوس

 نوم ںی زان ےس ےن ہک ا یا کے ےیانہکاک ارح سن فم ںیہ ےتاھڑپ زامن یم نک

 ؟ے قرا
 زار یں نأكل ير وسم یر وص -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 روا 6: لكلاب ےک فصوج ۓاج ایاھب لج ىلا یکے لایخ اک ا لب « لإ ےک هاب
 قاس یوم بارك صا کا یل وہم لاسكي فرط ل وفود لع اب لبن اد تم وم سیم نایمرد
 ییا لست بلطم یم كن أس یھگات اب نھ ذي زامن لم بارت ب لاقرابع یی نم
 یک رم لولى كلم لإ ت ناپ كتي وکی أر گا با وہ شن كف صوج ےس اپ انب
 (۳۹۸۰۲ل زاونابانکدافتس)۔ےہ ىف آل ین تہ اكل وكلي اے سا ٤ےہ سعرا

 ام بيراحملا نأ ىرت الأ ءفصلا طسو ءازإ مامإلا موقي نأ ةنسلا

 (یجارک ١١۸/۱ يماش) .مامإلا ماقمل تنيع دق يهو دجاسملا طسو الإ تبصن

 ولف ءطسولا يف همايق مدع مزلي الثل بارحملا يف مامإلا موقي نأ ةنسلا

 (ايركز ۳۱۰۱۲ ةالصلا باتك / راتحملا در) .هركي ال كلذ مزلي مل

 ةالصلا باتك / راتحملا در) .ةرورضل الإ بارحملا ريغ يف موقي نأ هركيو

 مل“ ىلاقتشلا اف (ایرکز 5
 AVIN) | 0« :لامضجر ىئيد)



 تعا و تماما 00111090000007

 اوہ کب رم ںیم تءاجاي تن “نشا م
 اچ ھٹا ےس وکرم اما کا چپ تقفو كلبا ںیم تعامج ضلي -:(181) لاوس

 ؟ ٹاک ے اج اھم الاد ےناپ تعکرود ون: اھتاہ آں وت “رچنا عت کی ھا ےن لا ناب اق

 ؛اگے  اجاھچم الاد ےن اپ تعاروو -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 دهس اياب کولر کت ام ےک ماما سلامك ویک
 يف هكر دأ وأ ةميرحتلا هعم كردأ ءاوس «هعم اهتاعكر عيمج كردأ يأ

 (ايركز ۳٣٣/٢ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ىلوألا ةعكرلا ع وكر نم ءزج

 مامإلا عم عكر ي ملو ربکف مئاق وهو مامإلا ىلإ ىهتنا ول هنأ اوعمجأو
 ىدتقا ول هنأ اوعمجأو ءةعکر لا كلتل اگر دم ريصي هنأ عكر مث مامإلا عكر ىتح

 (ایرکز ۸۲/۲ قئارلا رحبلا) .ةعك رلا كلعتل اگر دم رصي مل ع وکر لا ةموق يف هب

 عوكر لا نم هسأر مامإلا عفر یتح فقوو ربکف اًعكار همامإ كردأ نمو

 مل” متؤملا عوكر لبق هسأر مامإلا عفرف همارحإ درجمب طحنا لب ؛فقی مل وأ
 يلع يواطحطلا ةيشاح) .امهنع هللا يضر رمع نبا نع درو امك “ةعك رلا کردی
 ٥٤٤( :ص حالفلا يقارم

 ءزج يف متؤملا هك راشي نأ لبق عفر هنأ هدارم :هسأر مامإلا عفرف :هلوق

 ذئنيحو ءطاطحنالا دعب ققحت عفرلا نأ ءافلاب ریبعتلا رهاظف الإو عوكر لا نم

 يضر رمع نبا نع درو امك :هلوق ءةحيحص ةالصلا نوكتف ةكراشملا ققحت
 دقف هسأر عفري نأ لبق تعكرف اًعكار مامإلا تكردأ اذإ هظفلو :امهنع هللا

 .ملعأ هللاو طقف .ةعكرلا كتتاف دقف عكرت نأ لبق عفر نإو «ةعكرلا تكردأ

 ملك ىلاعترثلاو ظتف ٤٤٤( :ص حالفلا يقارم يلع يواطحطلا ةيشاح)

(alv | FL: (ئيد 



 تعامو ثمايإ ۸ (1) نگ سلاداشرإ

 اناھڑب زان ےک رك ۸ے تنور نیت اکم اما

 ای ںیہ ےک ہر اتے تقویت ےک زان یک ب حاص مايك -:(۲۵ے) لاوس

 ؟ےت ے رکا رفرف ات سس زا ويل ثلا یکم رکا یت یک کاتی روا ؟ سن

 ےک رزم یاب کب حاص ماما -:دعب امأاًيلصمو ادماح باوجلا

 ما ؛ےہ ںی ب سانم ءوبب ىراوكان وکں وب تق ےس ہجو كل ترک يش اج نتا ںیم تعامج
 م ىلإي لع دوم: اشم وہ رزم لوقتمم وكر كا دبا لا نر لوك ل یم خا یکف نم ۳۳۴
 ت ا قرت عروب شر افا ےک نا واورو ںی اھو رے وضو کوازوا ء٤ جو

 ۔ے ارفف ت ںیم تعامج ےرجو یر خر اوم شک یکے ملے یلعرنوا ی رك یئ
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ ناك :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ننس) .نوؤضوتي الو نولصي مث مهسوؤر قفخت ىتح ةرخآلا ءاشعلا نورظعني
 (توريب ركفلا راد ١ ۲١ :مقر ٠٥ :ص مونلا نم ءوضولا يف باب / ةراهطلا باتک ءدؤاد يبأ

 ةلحملا سيئر رظنني الو لجعتسملا فيعضلل ميقيو سانلا نذؤملا رظتنیو
 ىتح هطسو يف ميقيو تقولا لوأ يف نذؤي نأ يغبني .ةياردلا جارعم يف اذك ءاهريبكو

 .هتجاح ءاضق نم رصتعملاو ءہنالص نم يلصملاو هئوضو نم ئضوتملا غرفي
 (ايركز ١۷۷۱ خلا ةماقإلاو ناذألا تاملك يف يناثلا لصفلا «ناذألا باب / ةالصلا باتک ءةيدنهلا ٰیواتفلا)

 ءراتحملا در) .هوركم تقو يف ةالص عقت ال ىتح ريخاتلا يف طرفب الو

 (ايركز ٤۱۸۱/۱ ممیتلا باب / ةراهطلا باتك

 تاولصلا رئاس يف ةماقإلاو ناذألا نيب لصفلا نأب ملعي نأ بجي

 فكتاذأ نيب لعجا :لالبل مالسلا هيلع هلوق كلذ يف لصألاو بحتسم

 ئواتفلا» .هبرش نم براشلاو ءهلكأ نم لكألا غ رفی ام رادقم كتماقإو

 ملی اھت او اف (ایرکز ۱٤١۷/۲ ةالصلا باتک / ةیناخراتاتلا

 alv) | سا: لانج ین و)



 تعامج وتماما سکا (1) یل اداشرو

 ؟انانب ماما وکی راق نم یاد
 اتکا ل ری ا نآر قر وا زامن یو الاد ناد کیا -:(۵۸۸) لاوس

 کت ماا ںیم تروص سا ذمے کس رے حر ط یک ا نآر قر وا زامن یو الاد یا ڈ یہ کب ج

 ؟ے نوکراد نم دایز

 کر گڑ اورگا ںیم تروص لوتس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےس اسود ن آر ق تحسرذقبروا ءاتركل یک ی شش یوکس تار ق سنن یی رش عت لو
 تل ؛ كوم ع روك ماما یک ٹن ور شیک یم لی اتم ےک یراق ےل او ےناڈنم یاد

 زامن ںیم ےنانب ماما وكس أروا وہ فقفاوان لكلاب ے لے مروا تأ ر او تكرر یاو رکا

 روا۔کے اہ ناني ماما وكل اد ىلا ريغ یم تروص ان سل و وہ شی دنا اکے وہ دس

 - ےس اجانمك م امتنا کت جر شو تنس عرابنا یم تریسو تروصوان السر ل اعر
 دوجأ يأ أرقأ :مهلوق ینعم نأ كلذب دافأ ءاڈیوجتو ةوالت نسحألا مث

 (ايركز ۲۹ ٤/۲ دجسملا يف ةعامجلا راركت يف بلطم / ةالصلا باتك «راتحملا در) .اظفح مهرثكأ ال

 هتناهإ بجتف ءنیدلاب همامتها مدعل ملاعلا قسافلاةمامإهرك اذلو

 :نايب يف لصف / يواطحطلا ةيشاح عم حالفلا يقارم) .ةمامإلل هميدقتب مظعي الف ءاًعرش

 (یمیدق ۱٦١ :ص ةمامالاب قحألا
 موقلا يف دجو اذإ اميف نوكت امنإ ةهاركلاو ...... اذه قسافلا ةمامإ هركيو

 ملك لترا تف (تيوكلا ۲١۱۲/٦ ةيهقفلا ةوسوملار .اًقافتا ةهارك الف الإو ءءالؤه ريغ

 ale) /۱۸:یئ افر ئد)

 ؟ۓے اسر نوکر امن وں وہ ےن اد یھٹڑلاد ریت: بس یر نم روا مام ا

 ےب بس یر نقد وا ماما مكب جے وم تڑپ ز امن یر ھگ -:(۲۵۹) لاوس
 ؟ ۓئ ارکاد ان ولامن ولي ںوہہ او ی ڑ او



 تعامج ہت ماما سس سس سس )١( نيا اداشرا

 ے کک بج لئ تروص لوتس -: دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 فقاو ے للاسم یر ورضروا ومات دي ن آر اچ اے بس ںی نا وج ںیہ ساو یاد

 تر سى ڑ اد کولوج ءے بجاد انكر یک ڑ ادب لودرم ل احر روا ےس رکا دا زامنو و وہ

 ۔ے مزالانھکر ی اد مر ایک ب نأ

 هّللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يراصنألا دوعسم ىبأ نع

 ۲۳٦( ۱ ةمامإلاب قحأ نم باب / ملسم حیحص) هللا باتکل مهأرقأ موقلا مؤی :ملسو هيلع

 ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ اودفو مهنأ هيبأ نع ةملس نب ورمع نع

 اًعمج مهرثكأ :لاق ؟انمؤي نم !هّللا لوسر ای :اولاق اوفرصني نأ اودارأ املف

 :لاق ءہتعمج ام عمج موقلا نم دحأ نكي ملف :لاق ءنآر قلل اًدخأ وأ نآرقلل

 تنك الإ مرج نم اًعمجم تدهش امف يل ةلمش يلعو مالغانأو ينومدقف
 «ةالصلا باتك «دؤاد يبأ ننس) .اذه يموي ىلإ مهزئانج ىلع يلصأ تنكو مهمامإ

 (توريب ركفلا راد ١۸۷ :مقر ۱۲١ :ص ةمامإلاب قحأ نم باب / ةمامإلا باوبأ عيرفت

 اولزن نولوألا نورجاهملا مدق امل :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع

 يبأ ىلوم ٌملاس مهمؤي ناكف «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مدقم لبق ةبصعلا
 ۱٢١ :ص ةمامإلا باوبأ عيرفت / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .انآرق مهرثكأ ناكو ةفيذح

 ملی اھت او اف (توریب رکفلا راد ١۸۸ :مقر

 :aI | FI) د)

 تارا یکے ل او ذاك باضخالاك
 یب زارت ےک ےل او ےن اگل باضخ الاكل یم سروا یڑاد )۲٢٦٢(:- لاوس

 ؟شأيهقكاب
 ےک یٹڑادای رس زعالب ےل ےک در -: دعب امأ ايلصمو اًدماح باوجلا



 تعا: تماہ ۷ () یا لاوداشرا

 ہی رتا ۔یگےۓ تاج وہاد ارن یکی نب كج ےک سخن یلا مات ؛ےہ ہدرھک رکےن اک گل اپ لا
 ۔ےۓئاج ناک ید نہ وار ای رر مے اھم ےک ےل اک کے ہ

 حتفلا موي ةفاحق يبأب ءيج :لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 هللا یلص هللا لوسر لاقف ءةماغث هَسأر ٌنأكو ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ

 «ةجام نبا ننس) .داوسلا هوبنجو هريغتلف «هئاسن ضعب ىلإ هب اوبهذإ :ملسو هيلع

 ءايحإ راد ۸۳۲ ٤ :مقر 5٠0/9 يناربطلل ريبكلا مجعملا ٠۲٠۸ دوسلاب باضخلا باب / سابللا باتك

 (توريب يبرعلا ثارتلا

 ءاهيزنت هركي :ليقو ءحصألا ىلع داوسلاب هباضخ مرحي :يوونلا لاق

 رحوأ) .انبهذم اذهو داوسلا هوبنتجا :مالسلا هيلع هلوقل ءمیرحتلا راتخملاو

 (روفنراهس ةيويحيلا ةبتكملا ۳۳ ٦٤٤ كلاسملا

 امأ :ةريخذلا يف لاق .برحلا ريغل يأ داوسلاب هركي :نيدباع نبا لاق

 «خئاشملا ةماع هيلعو ءهوركمف ءاسنلل هسفن نيزيل نإو ...... داوسلاب باضخلا

 نيزتت نأ ينبجعي امك :لاق هنأ فسوي يبأ نع يور .ةهارك الب هزوج مهضعبو
 ءايركز ٥٦٥/۹ ہریغو ءاربتسالا باب / ةحابإلاو رظحلا باتك ءيماش) .اهل نيزتأ نأ اهبجعي يل

 ٰیواتف ءايركز ۳٥۹/٥ ةنيزلا يف نورشعلا بابلا / ةيهاركلا باتك ہقیدنھلا ئواتفلا «ىجارك ٤ء٦

 ملی اھت او اف (ايركز ۳۷۷/٦ ناسحتسالا باتک / ةيدنهلا شماه ىلع ةيزازب

 (ھ۱۳۲۱۷۷۹/۱۸ / *:ٌلامغجر و)

 انام وا تاک و ہہاوہ اگل تاب لس ماما سش
 ےاوہانکھ جت اب اھ ریس کنان اک: ںیہ غلاب بحاصاظفاح کیا )۲٢۱(:- لاوس

 ؟ںیہ ےک ام ڈو رت ب حاصاظفاع رايك تے اوہ کل اپ لوا
 رٹ 5س ابقاوررا -: دعب امأ اتام و اذماح باوجلا



 تعا وتمامز FAY (1) نيس ادار

 e نا ب لوى سو رد ے د چر وا عرولر ن نار ید ےک زاروا ںیہ ےل رک

 یکن ا وہ ات اج ہد نقلي ن# ركل ساو ترا ر گا ن ایل ے تسرد ًاقلطم تمامإ یکن ا

 (۷۷۷ ۷س اق یو ات لیا ۰*۳ ۷ دو واف )- یوم و ورک تم ایا

 رحبلا رتو يف نکل ...... ج ولفمو هيفسو درمأ فلخ هركتو :دافتسملا
 (راتخملا ردلا) هرك کش نإ :حصی مل اهمدع وأ هرکی مل ةاعارملا نقيت نأ

 :هلوق ...... بوبجملاو عطقألاو جولفملا يف اضيأ ةراهطلا لامكإ ناكمإ مدعل

 دعاوقو ءهيلإ اوحنج نيققحملا نأل ؛دمتعملا وه اذه ءخلا رحبلا رتو يف نکل

 عضاوم ةاعارم هتداع ناك نإ :خئاشملا نم ريثك لاقو .هيلع ةدهاش بهذملا

 نأ ىلع ءانب اذهو :تلق .هركذ مدقتملا يدنسلا هركذ ءالف الإو زاج فالخلا

 يف لاق .ةعامج هيلعو مامإلا يأرل ليقو .حصألا وهو يدتقملا يأرل ةربعلا

 يف يتأي امك طاتحی ال ناك نإو «ءادتقالا حصيف هيلعو ءسيقأ وه :ةياهنلا

 ناكرأو ضئارفلا يف ةاعارملا يأ ءخلا هركي مل ةاعارملا نقتي نأ :هلوق .رتولا

 قايس نم رهاظ وه امك ءننسلاو تابجاولا يف عاری مل نإو ةالصلا كلت يف

 (ايركز ۳۰۲/۲ درمألا ةمامإ يف :بلطم ءةمامإلا باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .رحبلا مالک

 يف ةراهطلا لامكإ ناكمإ مدع هبو رظنا :خلا ةراهطلا ناكمإ مدعل هلوق

 «ةصقان ةراهط تناك امبرف ءءاجنتسالا يف ءاربتسالا ينأت مدع هلعلو بوبجملا

 (ايركز ۷۱۱۲ نيدباع نبا ةيشاح يعفارلا تاریرقت) .رهاظ عطقألاو جولفملا يف ههجوو
 ةهاركلاو ...... ةساجنلا ىقوتي ال هنأل ؛ىمعألا...... ميدقت هركي :ةيفنحلا لاق

 ريصبلا نم لضفأ ىمعألا ناك نأب تمدع ولف صئاقنلا نم ركذ امل مهقح يف

 ملك ی اھت او اف (تيوكلا ۲۱۱۱٦ ةالصلا ةمامأ / ةيهقفلا ةعوسوملا) .ةهاركلا تلاز

(alma | IED 



 تعامجوتماہ سس. لگ. سس( ا) نیئپ لاواشرا

 ؟انرکت ماما ركن مما اپ تس ر رنا
 رک مورا ےہ ات دم اجا تمدخ کت ماما سر ییا یز )۲٦٢(:- لاوس

 ےہ رکا ہے تاع لكس أ كدي سابا تچ ےس اهم ےک ےا اپ اب كلنا نايل ےہ اپ

 ؟ ںی اب ےس تسرد تمارإ یک وہ بج روا اترك بماي وأر واو عكر نايم ایم اپ تچ
 تس اکر رنا ےس ہی وأ كس ربجركا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےس ںیہ لك ا تہ ارکم شئتم ارك وك یم زارف ںیٹ تروص یا وے ات آں یر ظن س اہل

 کر کار وا ءاضعا ےس سج ے ًارظأ سراب ج نجي یک اہل تس ايلا تروع ای درم کب ج

 ؛ ےس رون ےک بس ل قروكروا لودرم یک اپل اک حررط لا وہ ہن لئاک تسر وا ںیہ اہ

 یوکس سا تے اہ ر1س یف ظفں اہل اكردنا ےس سنجے دوجوم اہل قرش موا کب ج نم
 (۸۳٦۹ل زاونلا باتک)۔ےہ تسرد امر شیب ےس ںیم تاب ایگ رت

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ةنيزلاو سابللا باتك «ملسم حيحص) .تايراع تايساك ءاسنو......رانلا لهأ نم نافنص

 (؟١ 5/7 تايراعلا تايساكلا ءاسنلا باب /

 يوونلا حرش) .اهندب نول فصي اقيقر ابوث سبلت هانعم :يوونلا مامإلا لاق
 مل“ یک اھت او اف ۲۰٠٦۱٢( ملسم حيحص لع

۱٣٣۲۸۱۰ | co)ھ ) 

 م مك اعدك جار عب ےک سا 7

 ؟ےاسیک رکا ی اجار عب ےک ںوز ارن یف -:(۳٢۲)لاوص

 ںوزامن فلكر في شی داع -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےن ملی ہیلع را یلص یفصمر ترحم اع روس: ا ے اتا توب اكل و اعدددحت دعب ےک
 ےس مک یمہکاامرفےرشعدشلا یر لن ن اعم تر طح انیس مدان یہ ےنپا لیٹ فی دص کیا

 بت



 تعامج وتصاما ۳۲ (1) نار لاداشرپ

 مھل ل” :درکاھ ڑپ رورضاع دری دعب ےک ز اہم ےک وہ اتر عی ل یم ںی روا لوم تركت بحع
 رکے پ آسا للاے ان ) “کتابع نسُحَو کر کشو کر کذ یلع يْنِعَ

 دد کریم بأ لوم بلاط اکددم ےس پآہ ےس د ماجا عر ط ىلا تدابع کپ آر وار کش

 کولوج بأ- ںیہ کور مے م السلا ہیلع رک تنو سا لب اعد یکتہ روا حر ط یا ( ےس امف
 ےگ ںیم اھا حجاب ےل ےک اعد رک یکم الست اہم کیا بس د ءںیہ سد هب زامن ےس تع امج

 :اتکساج اهك سنس فالخوکم انتا ےک اعد سا ںیہ لاش بس یرتقروا ماہر ںیم نج
 ےس کتاب ے ہتہلا۔ےہ یں ب ی اجا تکیہ یکن نج ںیہ ںی اعد یدار فنا لصارد دی ہکں ویک
 ىرو زامن ناب دريم الس ےن ماما بج كل وبك ےہ ليت رورض تعب اتم یکم ابا لبي اعدم

 ہے انک اج رك فار وف قاع ترورشتسأر كاد جس سینا کم اما یز ان یھب ئوکب الكوم

 ماما دوا۔ےہ شین رم لوك امر ش ںیم سا ےہ اس کن ام اھد یک ییپ ےس مایا اہ اچ رگاردا
 وک ن رك اع یوکے ناچ رک لیپ ےس ماما روا ںیہ تھک ىرورض انکا اعد گواوج ھتاسےک
 ۔ے ںیہن عا لا باك ا قع ںیہ تھک بوب

 دؤاد نأ ةاروتلا يف دجن انإ :لاق هنع ىلاعت هللا يضر رابحألا بعك نع

 حلصأ مهلا” :لاق هتالص نم فرصنا اذإ ناک مالسلاو ةالصلا هيلع هللا يبن

 «يشاعم اهيف تلعج يتلا يايند يل حلصأو ءۃمصع يل هتلعج يذلا ينيد يل

 نم كاضرب ذوعأ ينإ مھَللا ءيداعم اهيلإ تلعج يتلا يترخآ يل حلصأو

 بيهص ينرخأو :بعك لاق .خلا “کتمقن نم كوفعب ذوعأو ,کطخس

 فرصني ناک ملسو هيلع ئلاعت هللا یلص هللا لوسر نأ هنع ٰیلاعت هللا يضر

 .هتالص نم ءاعدلا اذهب

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ذخأ :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 اي يمأو تنأ يبأب :ذاعم لاقف .کبحأل ينإ هّللاو !ذاعم ای :لاقف اًموي يديب



 تعامجہتمامآ سے 7 نري هادشي

 لك ربد يف نعدت ال ءذاعم ای كيصوأ :لاقف .کبحأ هّللاو انأو ءهّللا لوسر

 .کتدابع نسحو كركذو کر کش ىلع ينعأ مھَللا :لوقت نأ ةالص

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع

 ءملعأ مل امو تملع ام هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهلا :لاق ةالصلا ىضق اذإ

 ۲۰۷ :ص يناربطلل ءاعدلا) .ملعأ مل امو هنم تملع ام هلك رشلا نم كب ذوعأو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦٦٦-٦٦٥٥ :مقر

 الجر ىأرو ريبزلا نب هللا دبع تيأر :لاق ییحی يبأ نب دمحم انثدح

 هللا لوسر نإ :لاق اهنم غرف املف «هتالص نم غرفي نأ لبق تاوعدب هيدي اًعفار

 ریکل مجعملا) .هتالص نم غرفي ىتح هيدي عفري نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص
 (۳۲ ٣ :مقر ۱۲۹/۱۳ يناربطلل

 مهيديأ نيعفار ةضيرفلا دعب ءاعدلا نم اننامز يف لومعملا ءاعدلا نأ ملعیلو

 .خلا مالسلاو ةالصلا هدهع يف هيلع ةبظاوملا نكت مل «ةيئاذكلا ةئيهلا ىلع

 (ىجارك ۸٦۱۱ ءاعدلاب هسفن مامإلا صخی نأ ةيهارك يف ءاج ام باب / يذمرتلا ىلع يذشلا فرعلا)

 باب / ةالصلا باتک «ةياعسلا) .ةهاركلا دح ىلإ هغلبي بودنملا ىلع رارصإلا

 (روهال ۲٦٦۷٢ ةالصلا ةفص

 مهيديأ يعفار نيملسمللو هسفنل مامإلا وعدي ةالصلا نع غارفلا دعب مث

 اهي نوحسمي مث ءنوكسو عوشخب هجولا يلي امم اهنوطبو رودصلا وذح
 دعب ءاعدلا ةيلضفأ يف ةبوغرملا ةفحتلا) .ءاعدلا نم غارفلا دنع :يأ هرخآ يف مههوجو

 يواطحطلا ةيشاح يف اذكو «ىجارك ةيميعنلا مولعلا رادل فيلأتلاو فینصتلا ةنجل ۱۷ :ص ةبوتکملا

 ۳۱٣-۳۱۸ :ص ضرفلا دعب ةدراولا راكذألا ةفص يف لصف / ةالصلا باتک «حالفلا يقارم ىلع
 i و ء,ٔءم,۷۳ ۸

 مل ی اھت او اف (روهال ۲٠۷/۲ ةالصلا ةفص باب / ةياعسلا «يميدق

 (ھ :F1 / ۱٣۳/۱۳ ین د)



 تعامیوتماہ سس سس )نشا لاوداشرا

 اعد یر جہ رعب ےک زان

 زمن ؟ے اج یک کا و تہ رعب ےک ز امن شف کے ان ےن مت -:(۲۷۴) لاوس
 ؟ںیہ ےک ارکا عد یر جہ يلق بوم ن یئوکی ودهسروا ںوہ یز تشر هريس سرك

 ماع کے قمل ضف روات -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یر ج باقم کت رورض إب ےس اين ىلركان يل اج یک اھد تہ روا یب سرح ےک زامن لم تالاع
 ۔ے لاير یئوکل یم سا عرش و ۓاجایانرہن لوم لع ے ایم شب ے اج یل رکا عد

 4 َنْيِدَتْعُمْلا بحي ال هلا ةَفْخَو اَعْرَضَت مكبر وعدا :ٰیلاعت هللا لاق

 ٥٥[ :فارعألا ةروس]

 سنأ نع .“يفخلا ءاعدلا ريخ” :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 ءالعإ) .“ةينالعلا يف ةوعد نيعبس لدعت رسلا يف ةوعد” :اًعوفرم هنع هللا يضر

 (یجارک نآرقلا ةرادإ ۹۳/٦ رتولا يف تونقلا ءافخإ باب / رتولا باوبأ «ننسلا

 ءءاعدلا يف دهتجيو :تلق ءئلوأ ةيفخلابف راكذألاو ةيعدألا امأو

 درر 4ةَيفْحَو اًعْرَصَت مكبر اًوُعْذاظ :ئلاعت هلوقل ءهتوص يفخي نأ ةنسلاو
 (یچارک ٥۰۷/۲ ءايركز ٣٢٥/٣ ةفرعب نيتالصلا نيب عمجلا طورش يف بلطم / جحلا باتك «راتحملا

 / لاسل نكر هللا مهباجأ الإ مهضعب نّمؤيو مهضعب وعديف ألم عمتجي ال
 :مقر ۱۰۷۱۷ تاوذلا تاقوألاو تاوذلا رابتعاب ءاعدلا ةباجإ يف لامكإلا / ءاعدلا يف نماشلا بابلا

 حيبستلاو ةالصلا يف عبارلا بابلا / ةيهاركلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءيمالسإلا ثارتلا ةبتكم ۷

 (ايركز ميدق ۳۱۸/۰ خلا ءاعدلاو ركذلاو نآرقلا ةءارقو

 وحن هردص ءاذح هيدي طسبيف ...... ةميرحتلاك (هينذأ ءاذحب عفرلاو)

 باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلار .ةجرف امهنيب نوكيو ءءاعدلا ةلبق اهنأل ؛ءامسلا

 يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح يف اذك و «ىجارك ٠٠۷/١ عورشلا دارأ اذإ :لصف ءةالصلا ةفص

 (ىميدق ۳۱۷ :ص راكذألا ةفص يف لصف / ةالصلا باتك ءحالفلا



 تاجو 0ی00000 سا

 ةالصلا ةفص باب / ةياعسلا) .ةهاركلا دح ىلإ هغلبي بودنملا ىلع رارصإلا
 ا ههنا 7

 م ای اھت للاوطتف وهال ٣
 al) / م9: لامر یت د)

 ناركاءد یگ انج اق و ًاقورعب ےہ ںوزامز حرف

 ؟ نو ےک رکا عد ی اجر اق فاقورعب ےک زان شف ایک )۲٢۵(:- لاوس

 زام ضف ونوم ترورض ی ان یئگوکر گا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 گول کے اج اب ہن تداع یا یکل ر نیک ےہ شات یکی كاك اعد ئاتا دعب ےک

 کے قب تداعدتخي ینا كاعد یر سیم ںوقالع ےس تہب کا ہیچ ؛ ليكي مز اے ا
 یر جوو کک کب جات اج یکے خا کک ت قو لأ ضخ وک« لن ےگ تب زج اکزامنے ا گل
 مازتلا ايبا تے اناج امج ارب تبع ےس ےگ ذ اجرك أ یئوکر گار وا ء اج ون یر ولاد

 ٣۷۸( یس اق واف :دافتس )بس لات جانو قلع دارك اعد یٹوکا اتا دتہلا؛ ے اپ اتوم ںی

 شيخ ىلع ما هنأ - ةوعدلا باجم ناك و = يرهفلا ةملسم نب تیح نع
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس : لاق ودعلا ىتأ املف ءبوردلا بردف

 ةياور يفو هللا مهباجأ الإ ضعبلا نمؤيو مهضعب وعديف ألم عمتجی ال :لوقي
 / مكاحلل كردتسملا) .هّللا مهباجأ الإ «مهرئاس نمؤيو مهضعب وعديف :يناربطلا

 ريبكلا مجعملا «توريب زابلا ىفطصم رازن ةبتكم ه ٤۷۸ :مقر ۲۰٠۳/٢ ءةباحصلا ةفرعم باتك

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءاهحإ راد "817 :مقر 7١/5 يناربطلل

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انب یلص ام : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 لمع لك نم كب ذوعأ ينإ مهلا :لاقف ءانیلع ههجوب لبقأ الإ ةبوتكم ةالص
 :مقر ۱۰۷ :ص حبصلا ربد يف لوقي ام باب / رخآ عون «ينسلا نبال ةليللاو مویلا لمع) .ينيزخي

 (ةرونملا ةنيدم مكحلاو مولعلا ةبتكم ۷ ٤٩ ٤ :مقر ۳۲/۱ 5 رازبلا دنسم «توريب نآرقلا مولع ةسسؤم ٠

 ٰیواتف :دافتسم ۲٦٥۷٢ ةياعس) .ةهاركلا دح هغلبي بودنم رمأ ىلع رارصإلا



 تعامجو تمامإ <  حقیک000ََ 0 دغر
 ا هع 7

 ملی اھت او تف ٦۸۲٠٢-٥۸۷( هيدومحم

(alva / Fl») 
 7 07 0 ٠

 ؟رعإ ےک لٹا نسايم ںیم ےن کر عب ےک خار ڈتیلوبتی اد
 لايك اع ىلوم لوبقاعددعب ےک زامن ضف كه انس ےن م )۲٦٦(:- لاوس

 ؟ كوم لوبقي ںیم مکا عد رعب ےک لش ونو ناپ ے حار وفےک ذر يم السدارم ےس
 .ے شاکی ناب ل ووو ںی لإ -:دعب امأ اًنلصمو اذماح باوجلا

 یں وس تو اکت یوق کے تس اج ابك کہ روا ےہ و دار ی

 (ایرکز ۴۷۴ قف تیانک) ۔ ںیہ عئابےک ضن یھب نی کے مل سو ؛ےہ دعب ےک لبيك
 هنأ ريغ ءنونسم ضرفلاب الصتم ضرفلا يلت يتلا ةنسلا ءادأ ىلإ مايقلا

 :لوقي ام ام ردق ثكمي ملس اذإ مالسلا هيلع ناك امك ءامهنيب لصفلا بحتسپ
 لالجلا اذ اي تكرابت ءمالسلا دوعي كيلإو ءمالسلا کنمو مالسلا تنأ هللا
 هللا یلص هنع تبث يذلا وه اذهو :لامکلا لاق «ةنسلا ىلإ موقي مث ءمارکالاو

 . ضرفلا نيبو امهنيب هب لصفيو ةنسلا هنع رخوت يتلا راكذألا نم ملسو هيلع
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳۱۱ :ص ةالصلا ةفص يف لصف / يواطحطلا ةيشاح عم حالفلا يقارم)

 ءاعدلا :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع
 Y1) :مقر هنم باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع تاوعدلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .ةدابعلا خم

 بتكلا راد ۲۱۹۱۹ يذوحألا ةفحت) .اهصلاخو ةدابعلا بل ءاعدلا نأ ىنعملاو

 ما لترا ظتف (توریب ةيملعلا
 (ھ۷۸۱۸۲۰٣۱ء+ / :FL د)

 ؟وہ فو انتل مرو تا 0

 ؟خج_احانومدفقوانثكل اعد نايمرد ےک لؤتنسروا امن رف -:(07-) لاوس

 دعب ےک شارف شپ شي غيم داعأ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ںیم سا ےن ےس ایل کیک امو یو جیپ ی ورکا كك سا ہے تیا انکا لت اعد كذب نوھ



 تعا و تمارإ “1 (1) نسل اداشرإ

 ىرآسج رتا: لآل او لولب با ےک ںونطس ےس جو کس اء سيتا كن یئوک

 (۵۳۸ ساق )ون ٹاک أول یز خا 0ے اچ کر کں اعد بو طے قہ ماما

 9917 لاق هنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 نمو ءريسي امهو الأ ءةنجلا لخد الإ ملسم لجر امهيصحي ال ناتلخ :ملسو

 هربكيو ءاًرشع هدمحيو ءاًرشع ةالص لك ربد يف هللا حبسي ليلق امهب لمعي
 :لاق ءہدیب اهدقعي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تيأر انأف : لاق ءاًرشع

 تذحأ اذإو ءنازیملا يف ةئام سمخو فلأو ناسللاب ةئامو نوسمخ کلسف

 يف فلألاو «ناسللاب ةئام كلتف «ةئام هدمحتو هربكتو هحبست كعجضم

 t1) :مقر ۱۷۸۷۲ تاوعدل باوبأ / يذمرتلا نٹنس) : نازيملا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 نعدت ال ذاعم ای كيصوأ :لاقف «کبحأل ينأ هّللاو !ذاعم اي :لاق يديب ذخأ

 نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ ِمهّللا” :لوقت ةالص لک ربد يف
 (؟ 11/١ رافغتسالا يف باب / ةالصلا باتک ہدؤاد يبأ ننس) .“کتدابع

 ال :يناولحلا لاق «خلا مالسلا تنأ مهللا ردقب الإ ةنسلا ریخات هركيو

 ةهاركلاب ديرأ نإ :يبلحلا لاق .لامكلا ہراتخاو ءداروألاب لصفلاب سأب

 (راتخملا ردلا) ةليلقلا ىلع هلمح يظفح يفو :تلق ءفالحلا عفترا ةيهيزنتلا

 نايتإلا ىلع هيف ةلالد الف ءةالصلا بقع راكذألا يف ثيداحألا نم درو امامأو

 / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةنسلا دعب اهب نايتالا ىلع لمحي لب ؛ةنسلا لبق اهب

 می اھت او اف (ايركز ٣٤٤٢ ٢-۲٢١۷ ةالصلا ةفص باب
٣۱٣٣۱۳ | Fol) ) 

 اہک ۱ آ کن ذومماعد یکم اما

 وا ںیم ةاشأ ۶ا ےل ےک اعد بج بحاص ماما دعب ےک زام -:(۸٦۲)لاوس

 ؟ لأي ےس تسروير ور ںیہ تك ن۲م آم ہلا بح اص نام



 تعامج وتصاما اب 0ر

 كأن كح نی يللا" وهف امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 حررت یوگا رش ںیم ےک مج اک رطط لإ دعب ےک انے فرط یکن ذ وماي رف لوت ثلا

 ۔ے ںیہ
 «شيج ىلع رُئأا هنأ ؛اًباجتسم ناک و يرهنلا ةملسم نب بيبح نع

 هللا یلص هللا لوسر تعمس :سانلل لاق ءودعلا يقل املف ءبوردلا بردف

 هللا مهباجأ الإ مهرئاس نمؤيو مهضعب وعديف ألم عمتجي ال :لوقی ملسو هيلع

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۳٥٣٣ :مقر ۲۲/٢ يناربطلل ریبکلا مجعملا)

 هنع هللا يضر تباث نب ديز ءاج الجر نأ هيبأ نع سبق نب دمحم نع

 ةريرهوبأو انأ امنیب ينإف ةريره يبأب کیلع :ديز هل لاقف ءيش نعهلأسف

 لوسر انیلع جرخ ذإ لجوزع انبر ركذنو وعدن دجسملا يف موي تاذ نالفو
 هب متنك يذلل ودوع :لاقف ءانتكسف ءانيلإ سلج ىتح ملسو هيلع هللا یلص هللا
 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لعجو ةريره يبأ لبق يبحاصو انأ توعدف :ديز لاق

 ىلع كردتسملا ءتوریب ركفلا راد ۱۲۲۸ :مقر ۳۳۸/۱۱ طسوألا مجعملا) .انئاعد ىلع نمؤي

 ملك اعتاد اقف (زابلا ٰیفطصم رازن ةبتكم ٦٦٦۸ :مقر ۲۲۱۸/٦ ةباحصلا ةفرعم باتك / نيحيحصلا

(AVI / سرس o) 

 نک 7 یکے احومى کز توال ار ود

 روا ے اجوب ورش تما! نارود ےک توالت سیر چا ۔:(۲۷۹) لاوس

 ا ےب اج +0 ھ۶ "ی۹ی ی۳

 ؟ےۓ اج انوہ لاش یارو

 فو تالت لو: و تما! -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ر ںی کار دعب ےک زامنو دو: ۓاجودرصتوجاکت روس ےس اپ اناجوہ لاش لیٹ تعامج ےک رک



 تعامج و تصامإ ےس( ا) داغر

 هيلع هلوقل مامإلا دنع همامإ مارحإل يدتقملا مارحإ ةنراقم نسيو

 مامإلا غارف دعب امهدنعو .ةقيقح تقولل اذإ نأل ؛اوربکف ربك اذإ :مالسلا

 عم ةيولوألا يف لب ؛حصألا ىلع زاوجلا يف فالح الو «بيقعتلل ءافلا العج

 مامإلا عم ةيميرحتلا ةليضف كردي الو (حالفلا يقارم) مامإلا لاحب نقيتلا

 / ةالصلا باتك «ةيدنهلا يف اذك ءدنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ۲٥۷ :ص اھٹنس نايب يف لصف / ةالصلا

 ملی اھت او اف (ایرکز 1۸/١ ةالصلا ةفص يف عبارلا بابلا

 alr) / ا٦: اتر یت و)

 ؟ے اتوب قبل نر زك ےن اس ےک کز ام

 ءامقاب روي زارغ ل یم فص كا ےک ی زان وضل ورك -:(۲2۰) لاوس
 ےک آی با یت وہ لاو روب اف یک حتی او ےک ڑپ زامنیچپ قاري الس ےس لأ بج

 سا دانك اکے نر کے ےگ اےک قزاف عنا ةعسا انا جزل ناتج ییا الو

 اوہ ایٹ ےک 1ںیم تروص لوک -:دعب امأ اًيلصمو اًذماح باوجلا

 ءاہقف۔ اکو ليث انك اکے ر گے ےس ےک ےک کز امن سا ےس انک کد نین نکا نت

 باج کیا ىدآ کب جاك تاج ایاپ تذو ىأ انگ کے اتوم مولعمےس لاقرابع تل یک

 ۔اگوہ د یقالطا اکے نر ذكر كلل ےس ہک ياش تس اج الج باج کر سود ےس

 مث «هيدي نيب هعضي ءيش هعم ناک ناف ءيلصملا يدي نیب رورملا دارأ

 اذكه ءرخآلا لعفيو رخآلا رميو همامأ امهدحأ موقي نانثا رم ولو ءهذخأيو رمي

 «راتحملا در) .ةينق ءمثآلا وه يلصملا يلي يذلاف نيذاحتم نالجر رم ولو .نارمي

 ملی اھت او اف (ايركز ٦٥١/٢ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتک

 ( / Fo: lsماما رااراوع (



 0ص: ._.۳٣10سنن0۱۲ش۱ڈٹیس زہ

 انانبدرتس ںی زاموکی رپ روا کچ لب یک ىلإ

 دكر ريغ ییرٹپاب کتب لوب یکی اپ رپ روطےک ہر تس ےگ كس یز امن -:(٤ےا) لاوس

 ؟ے اسیکانھڑپ زامرک

 کیا ناهض وأ لكل وز چم دال ندا -: دعب امأ اًيلصمو اًذماح باوجلا

 ںی حررت وک یم نحب زام رکا یو ر تس لين ولوم کک یے ںویگن یک تاپ نتي عار ذ
 اکو تسرد اتنے ےک اے اروا کورش و رسوو قولا ا اات وأرگادوا۔ےہ

 :لاق هنع هللا يضر هللا ديبع نب ةحلط هيبأ نع ةحلط نب یسوم نع

 ةرخؤم لثم كيدي نيب تلعج اذإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 باوبأ عيرفت / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .كيدي نيب رم نم كرضي الف لحرلا

 (توريب ركفلا راد ٥۸٥ :مقر ۱۳۷ :ص ةرتسلا

 عارذ ردقب ةرتس اهوحنو ءارحصلا يف درفنملا اذك و ءمامإلا زرغيو

 هيبجاح دحأ ءاذح ىلع عرذأ ةثالث نود هبرقب رظانلل ودبتل عبصإ ظلغو الوط

 هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا) .لضفأ نميألاو هينيع نيب ال

 راد ۳۰۱۲ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز ٦٠٢٤٢٤ اهيف

 اهيف هركيو بحتسي اميف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب «دنبويد ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا

 مل ىلاعتدطلاو تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد 5

 AIF) / ۲۷:یئ افر ئد)

lLانهار ز انتي ےک آں ولر گے چو  
» 

 أ ےک آں شرو ے جو كى لجسم كاع -:(12)لاوس

 ےن تروكى رسود ےک آل كابس سرو ایاھچب یکم یت ےن تروعکیاہکں یہ قت زارو

 ےک قاع درب م الس پچ ےس ترو اد ےب رگا تروع یلاو ےن ذب ےک آب ا ایام یکم



 تعا وتم اإ (1) نئ لاوامشرا

 ؟ كوم ںی و انگ سا ےس جو یکے رکا نم اس اک ت روگ یاد نحب

 كي آے رطل ا كل نر وع -: دعب امأ اًیلصم و اذماح باوجلا

 اي دريم السلعي ےن ىلاو ےگ آر گا ب آے سنت وكل ےہ زامن کک ا گلا قي ارك
 ذيل ؛ج فرط کی او تيب يب یکی او ےگ آكل وچ ےل ےہ یر یب ھڑپ زامن ىلا یاو یی روا
 كرب یکی و آی کر کے  اھکے ن ءاهقف_+ سنرد یئوک امر ش ل لن كتي ےک آے نأ

 دجسملا يراوس نم ةیراس ٰیلإالیبس دجي مل اذإ رمع نبا ناك عفان نع
 اذإ لحرلا رتسي لحرلا باب / ةالصلا باتك ءةبيش يبأ نبال فنصملا» .فكرهظ ينلو يل لاق

 (۲۸۹۲ :مقر ۱٤۱/۲ ال مأ هيلإ یلص

 هب دييفتلا نأ رهاظلا اًدعاق لجر رهظ ىلإ اًهجوتم يلصي نأب سأب الو
 / ةالصلا باتک ءريبك يبلح) .اًمئاق وأ اًدعاق هنوك نيب قرف ال هنأو «بلاغلا رابتعاب

 (روهال یمڈیکا ليهس ۳٥۸ :ص ةالصلا ةيهارك يف لصف

 .عامجإلا هيلع هريغ عم ثدحتي دعاق لجر رهظ ىلإ يلصي نأب سأب الو
 ٤٤ ١ :ص مایقلا هل بحتسي نيأ مامإلا باب / ةالصلا باتك / يقيقحلا مسقلا ءريغصلا عماجلا حرش)

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد

 يلصي نأ دارأ اذإ مالسلا هيلع ناك :ناخ يضاقل ريغصلا عماجلا يفو

 ٠٤٤٤٤ ةيادهلا حرش ةيانبلا» .يلصيو هيدي نيب سلجی نأ ةمركع رمأ ءارحصلا يف

 هركي ام عبارلا لصفلا / ةالصلا باتک ةيناحراتاتلا ئواتفلا يف اذك «توريب ةيملعلا بتكلا راد

 امو ةالصلا يف ثدحلا باب / ةالصلا باتك ءناح يضاق ٰیواتف ءایرکز ۲۱۲/۲ هرکی ال امو يلصملل

 ملی اھت او تف (توریب ةيملعلا بتکلا راد ١١7/١ هركي ال امو اهيف هركي

 (ھ۱۲۳۷۸۱۸۱۳ / ۳۵:ٰئاضر یت و)



 تعا ونمماما ااش

 نری مالم سسكس مامإ اک ویب
 داير ۔ے دریک الس فرط وفود تا ےک ماما قوس رکا )٤٢(:- لاوس

 ؟ے میک اک ز امن كس أ وے اجوما مک ب ےن آ

 ماا هي ےس ماما ےن یقوہ گا -: دعب امآ ایلصمو اذماح باوجلا

 ؛اگوہ ہن بجا وو ہہ چرب لأ ول ( ے اوہ مک ہہ ایا روا ای مالتا کتا لكلاب ےک
 ےب ےس لوم یں وكول کاک اريج ؛ے ایی مال ےن قور عا ےک مال ےک ماما رکا نی

 ہداعالا بجاو زامن وأ ایکں یوم کد گا ۔اگوہ بجاو و در یو ںیم تروص ییا

 (ایرکز۲۲۹/۳ڑیدج یتش تيك )کرم

 مامإلا رظتني لب ؛مالسلا نود وهسلا يف مامإلا عباتيامنإ قوبسملا مث

 ناک ناف ملس نإو ءہمالس يف ال ءوهسلا دوجس يف هعباتيف دجسيف ملسي یتح

 وهسو ءدتقم هنأل ؛هيلع وهس الو ءدسفت ال اًيهاس ناك نإو «هتالص دسفت اًدماع

 نع جورخلل مالسلا اذه نأل ؛مامإلا ملس اذإ ملسي الو ...... لطاب يدتقملا

 هيلع امل اًركاذ ناك ناف ءمامإلا عم ملس اذإف ءقالصلا ناكرأ هيلع يقبو ءةالصلا

 هنأل ؛دسفت ال هل اًركاذ نكي مل نإو ءدمع مالس هنأل ؛هنالص تدسف ءاضقلا نم

 رظني همالس لجأل وهسلا دوجس همزلي لهو .ةالصلا نع هجرخي ملف وهس مالس

 وهسو «يددقملا وهس هوهس نأل ؛همزلي ال اًعم املس وأ مامإلا ميلست لبق ملس نإ

 يضقيف ءدرفنملا وهس هوهس نأل ؛همزل مامإلا میلست دعب ملس نإو .لطعت يدتقملا
 نم نايب يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب) .ھتالص رخآ يف وهسلل دجسی مث «هتاف ام

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۷۲۰۰۱۱-۷۲۱ ہةیدیشر 4757/١ وهسلا دوجس هيلع بحي

 همزل هدعب ملس نإو ءهعم وأ مامإلا لبق اًوهس ملس نإ هيلع دوجس الو
 حرش يف امك ءعوقولا ردان وهو ةنراقملا ةيعملاب دارأو ءٍلئنيح اًدرفنم هنوكل



 تعامج و ثمابإ سس سل سس )١( نيا ا اداشرا

 «قئارلا رحبلا ءايركز ٥٥١٥٥٤٥-٥١٥ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتک ءراتحملا در) .ةينملا

 مل ىلاعترشلاو اف (ايركز ۱۷٦۱١ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك

 )ا / ۹:یئافر و )

 ؟انب دری م الس سكس مامإ اک ومب
 ےن وف رط لوفودای فرط کیا تام ےک مام) ےن یقوج را -:(120) لاوس

 ؟ لات کوم مز الوبر کر قودبسم ای ورجيم السآ دق اپ ےس

 رتا لکا ب ےک ماما ےن قوببسركا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رحب ےک مابا رار وا. ںیم الوب ج لوك لأ بے ا ریتم الس اوہ عی ےس ماما اب ھتاس
 سا اے اتری مالس یٹد آد عب ےک مامإ ہک اتوم اىت ايبا زل اروا ےہ ارم مالم ےن سا

 ۔ے مزالوب ربي وہم

 وأ مامإلا ميلست لبق ملس نإ رظني همالس لجأل وهسلا دوجس همزلي لهو
 دعب ملس نإو .لطعت يدتقملا وهسو ءيدتقملا وهس هوهس نأل ؛همزلي ال اًعم املس

 رخآ يف دجسی مث «هتاف ام يضقيف ءدرفنملا وهس هوهس نأل ؛همزل مامإلا ميلست

 (ةيديشر 477/١ وهسلا دوجس هيلع بحي نم نايب يف لصف / ةالصلا باتک «عئانصلا عئادب) .هتالص

 همزل دعب ملس نإو «هعم وأ مامإلا لبق اًرهس ملس نإهيلع دوجساالو
 حرش يف امك ءعوقولا ردان وهو ةنراقملا ةيعملاب دارأو ءٍلئنيح اًدرفنم هنوكل

 رحبلا يف اذك ءايركز ٥ 5-47 45/7 وهسلا دوحس باب / ةالصلا باتك «راتحملا در) .ةينملا

 مل ی اھت او تف (ايركز ۱۷/٢ وهسلا دوحس باب / ةالصلا باتك «قئارلا

(APY | 2:) 

 فرص سے یتا ےک بحاص ماما سب لوتتكرر "كف -:(۲۵) لاوس



 تعام وت مارا سس لے سس( )١ نشا ا اداشرا

 ںیم برغم رط یا ؟ اگ رکی روب يكد وتر یئوہ لوي ینپا قوس قہ ىلب تعكر کیا
 ؟ اگ کاو آ حر طی وک وتعکر یئوہ لومي قوم و ل تعكر کیا

 02 ص7 0 اذماح باوجلا

 روا اف لی تعار لبي اکے رکی روي زان ويا بج قوس قی ت حک کیا فرصا وبس
 مایا کیا كل وہادُا تعکر الكس أ حررط لإ ءاگے کو دق دحب ےک سأروااگےۓ الم تروس
 هتاف سیب تعكر لبي ںیم سأ قاوم تك ج دعب ےک ے دق رج رك لع ینا كيرا ےھت ےک
 2 ذب ہمت اف روم فر صب اگے الع لاش روس لیٹ تعار یر ارو کے الم تروسروا

 ےہ لكتب لك إس ىلئ تار کیا فر صوتا ےک ماما مکا لی زامن کب رخمروا

 رپ دب ےک ی اروا ءے کہ دحق عب ےک تعار کیا قل دب تعکر ینپا بج قول مکے

 رہی 72 تروس ھر وا نرس ا ن لوو تا اک نم نر ین

 ۔ یکے اج وہ تسرد زان یھب ةنايكس دق ںیم ےب مکا نکے لک
 .ةدعقلا قح يف اهرخآو ة ءارقلا قح يف هنالص لوأ يضقي هنأ همكحو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳۰۹ حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح)

 ةحتافلا اهيف أرقيو ةعكر يضقي نأ هيلعف ةيعابرلا نم ةعكر كردأ ولو
 ةيناث يهف ذئنیحو ءةدعقلا قح يف هتالص رخآ ىضقي هنأل ؛دعقيو ةروسلاو

 ةءارقلاو ريختي :ةثلاثلا يفو .دعقي الو کلذک اهيفأرقيةعكر ىضقيو

 ٥٤۸ -٥٦۹( ريبك يبلح) . لضفأ

 ةحتافلا نيتعكرلا يف أرقي هنإف برغملا نم ةعكر مامإلا عم كردأ ول

 ملو اًسايق ال اناسحتسا زاج دعقي مل ولو ةيناث اهنأل ؛امهلوأ يف دعقيو ةروسلاو

 ةالصلا باتك / ريبك يبلح) .هجو نم ئلوأ اهنوكل اًرهس ول وهسلا دوجس همزلي
 ملی اھت او اف )۸

(APY | ۵°: و 



 تعاج:تماہ ۳ ا) یا لاداشرا

 کے ڑب تروس ىو ل زارنا ینا وبسم
 ےن بحاص ماما ءیئگٹ وج تعلر ليي ںیم تع اج یک ٹک یا -:(ے٢) لاوس

 تو ے کلھ نرتب قوہس ذر کہ ہپیقوگلا کاما انا سٹ تعكر رعود
 ؟ دعب بكت دي تروس یکے سا

 راتاو ن و ںیم تروس لوتس - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ے تسرد بس ۔ یلاو دعب اي لس عذب تروس یب ےس تروس كى تب یکم اما ہد ہا ےہ

 (٣ےؾےرا٣ نوید مولعلاراد یوق )ےس شئ دبي لوك

 ءمامإلا عم ةالصلا ضعب هتوفي لجرلا يف هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 :مقر ۲۷٤/۹ يناربطلل ريبكلا مجعملا) .هتالص رخآ مامإلا عم كردي ام لعجي :لاق

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۹

 «ةدعقلا قح يف اهرخآو ة ءارقلا قح يف هتالص لوأ يضقي هنأ همكحو

 يدتقملا هلعفي اميف لصف / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .هيضقي اميف درفنم وهو

 (یچارک هناخ بتك ىميدق ۱٦۹ :ص

 ةحتافلا اهيف أرقيو ةعك ر يضقي نأ هيلعف ةیعابرلا نم ةعك ر كردأ ولو
 ءةیناث يهف ذئنیحو ءةدعقلا قح يف هتالص رخآ يضقي هنأل ؛دعقيو ةروسلاو

 . لضفأ ة ءارقلاو ريختي ةثلاثلا يفو ءدعقي الو كلذك اهيف أرقي ةعکر يضقيو

 ٦٦۸ -٦٦۹( ريبك يبلح)

 ءقئارلا رحبلا) .كلذ ءارو اميف اًدرفنم تراص مامإلا ةالص تضقنا اذإف

 ملك لترا اف (ايركز ۱۷۷/۲ وهسلا دوحس باب / ةالصلا باتك

 AIP) / ۲۷:یئ افر ین د)

© 



 لاسو ۔9۔.-۔-۔۹۹-۴ 9سس وافل

 رہ اس 5

 لاس ل لزا نورو ا رو

 ؟ےک تع اجر یخی ےس لش انھڑب ےس تعامج رو
 ؟ےک تعا يثاب هسرتب انهي رت اہ ےک تعا زامن تو -:(٢ے2) لاوس

 ؟ے مگ يكب كرابملا ناضمررک اخ ےس ںیم ےس راپ سا روا
 سش مآ داع کراب لا ناضمر -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 کرابملا ناضمر ندا ؛ےہ لوم اع اک ت مہ کا یلج ؛ یگےۓ اہ یہ كلا گل از امن یک تو

 یھب ےل اھت وکر کا ہ ت؛ ےس رتب وا ىل وأ انعام تع امہ اب یوکے و جتا ےک ع وا رت ںی
 (۷۷۸٠'زنبید مولعلراد ییہ )یگ اج وم رتو یکس ا

 كلذ هرکی يأ ناضمر جراخ ةعامجب عوطتلا الو رتولا يلصي الو

 مأ ةعامجلا رتولا يف لضفألا لهو اهب همايقو رتولا يلصي ناضمر يأ هيفو .....

 اولاق ام ىلإ راشأ .كلذ هركي يأ :هلوق (راتخملا ردلا) ناحيحصت ؟لزنملا

 لصأ مدع ال «ةهاركلا زوجي ال هرصتخم يف يرودقلا لوق نم دارملا نأ نم

 امب ةيلحلا يف هديأو .هركي ال هنأ يرودقلا نع ةصالخلا يف نکل ؛زاوجلا
 اليل هنع هللا يضر ركب ابأ انفد :لاق ةمرخم نب روسملا نع يواحطلا هجرخأ

 ملسي مل تاعكر ثالث انب ىلصف ه ءارو انفصو ماقف ءرتوأ مل ينإ :رمع لاقف
 ريغ هيف ةعامجلا نأ رهاظلا :لاقي نأ نكميو :لاق مث ءنهرخآ يفالإ

 نإو .هوركم ريغ اًځابم ناك رمع لعف امك اًنايحأ كلذ ناك نإ مث ءةبحتسم
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 در) .ثراوتملا فالخ هنأل ؛ةهوركم ةعدب ناک ةبظاوملا ليبس ىلع ناك

 (ايركز ٠٠٠/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا

 ام رهاظو ءرحبلا يف امك اًبابحتسا يأ رتولا يلصي ناضمر يأ هيف :هلوق
 ةعامجلا لامکلا حجر ءناحيحصت :هلوق «حيوارتلاك ةنس اهيف اهنأل يتأيس

 يف عنص ام لثم هرخأت يف رذعلا نيب مث مهب رتوأ ناك ملسو هيلع هللا یلص هنأب

 .رحب ءرتولا كلذكف ةنس اهيف ةعامجلا نأ امكف ءحیوارتلاک رتولاف «حيوارتلا

 (دنبوید داحتالا ةبتكم ۲۹۷/۱ لفاونلاو رتولا باب رحآ / راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح)

 هيلعو ءبابحتسالا هجو ىلع يأ طقف ناضمر يف ةعامجب رتويو
 حيحصلا ةيناخلا يفف ءلضفألا يف اوفلتخاو .ةيادهلا يف امك نيملسملا عامجإ

 مهمؤي ناك هنع هللا يضر رمع نأل ؛لضفأ ناضمر يف ةعامجب رتولا ءادأ نأ

 نأل ؛ةعامجب ال هلزنم يف رتوي نأ انؤاملع راتخا :ةياهنلا يفو .رتولا يف

 ىلع اوعمتجا امك ءناضمر يف ةعامجب رتولا ىلع اوعمسجی مل ةباحصلا
 .مهمؤي ال ناک بعک نب يبأو ناضمر يف هيف مهمؤي ناك رمع نأل ؛حيوارتلا

 ولو .خلا مهب رتوأ ناك ملسو هيلع هّللا یلص هنأب ریدقلا حتف يف لوألا حجرو

 ريغ يف عوطتلاك هوركم حيحص وهف ناضمر ريغ يف ةعامجب رتولا اولص
 ول امأ «يعادتلا ليبس ىلع نوكي نأب يفاكلا يف هديقو .ةعامجب ناضمر

 رتولا باب / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا) .هركي ال ِدحاوب نانثا وأ ِدحاوب دحاو ىدتقا

 باتك «ةيدنهلا شماه ىلع ناخ يضاق ٰیواتف ءتوریب ةيملعلا بتكلا راد ۱۲۲۱۷-۱۲٢۳ لفاونلاو

 ةالصلا باتك «ةيادهلا عم ریدقلا حتف «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؟ 4 4/١ رتولا يف لصف / ةالصلا

 «لفاونلا باب / ةالصلا باتك ءةيادهلا «توريب ركفلا راد ٤1۹/١-٠۷٠ ناضمر رهش مايق يف لصف /

 مکی اھت او اف (یجچارک ٰیرشبلا ةبتكم ١17/١ ناضمر رهش مایق يف لصف

 (ھ۱۳۲۱۷۹۸ / ۰٠ار و )



 لاس ےک ریو زم مسا( ااا

 اكل و انہکر سی ےل ےک تو

 ادعي ےس توت ےک اعد یم تعار یر یت كو )١۷۸(:- لاوس

 ؟ ںیہ کوم بجاووبسةد جك ذا ۓاج لوھب انہکربک الا

 تنس نانا قت ام لبر کیک وق -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لا تبا ؛اگوہہش بجاد دب ةرجتروا « كة اچ وہ تسرد زارغ یھب وت ایا لین تاب رکا ےہ

 اهكبججاو ےن ضمد ںیہ ورم لوق ں ولوو ںیم سراب لإ ؟تنع ای جس بحور علوم

 تركني ب ۔ے کد لب جو مدع ےن یاش مالع۔تنس ےن “روا ےہ

 (1" هر ۳رن وید مولعلارار وأنت )- 8 امون تسرد ز امن وجربي یک سک کت وت

 يعادلاک لیقو ہدمتعی مث ءرم امك هيدي اًعفار هثلاث عوكر لبق ربکیو
 انمدقو «تابجاولا يف رم امك نالوق هيفو ءاًبوجو يأ :ربكيو هلوق .هيف تنقو

 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باعك ءراتحملا در) .همدع حيجرت هنأ رحبلا نع كانه

 رکا أدت

 (ايركز ۷۲

 ةريبكتو هتونق ريبكت اذكو ءءاعدلا قلطم وهو رتولا تونقة ءارقو
 رحبلا يف لاق ءرتولا يأ هتونق ريبكت اذكو :هلوق (راتخملا ردلا) ةئلاثلا عوكر

 يعليزلا مزجو ءهريبكت تونقلاب يأ هب قحلأ اممو :وهسلا دوجس باب يف

 :ليقو ءهيف ةياور ال هكرتول هنأ ةيريهظلا يف ركذو «هكر تب دوجسلا بوجوب
 مدع حيجرت يغبنيو ءال :ليقو ءديعلا تاريبكتب اًرابتعا دوجسلا بجي

 «راتحملا درر .ديعلا تاريبكت فالخب ءهيلع ليلد الو ءلصألا هنأل ؛بوجولا

 وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز ١77/7 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك

 مل“ ىلاقتدشا اف (ايركز ۲

(AIF / F1: ols) 



 لاسم رو سہ. ٠ں سس'۔سدف)ع فضا نر

 نصرت اب ھجتاہ تقفو تڑپ تاون ںی رو
 ء ںیہ ے اھا اہ وج ے ےک ع اپ توت ے اعد ںی زار کر تو )٢۶۹(:- لاوس

 ؟ شا ےس دنابای سرے وچ راہ تو عذب توت واک

 تو تح ب توت ے امر شرو -: دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 - لإ ےتاج كداب تقو ےک تآر ےک ںی اہے دئابررط لإ ھا

 يعادلاك :لیقو ءدمتعي مث ءٌرم امك هيدي اًعفار ہتنلاٹ عوكر لبق ربكيو
 يف امك هراسي ىلع هنيمي عضي يأ :دمتعي مث هلوق (راتخملا ردلا) هيف تنقو

 هردص ىلإ امهعفري هنأ فسوي يبأ نع يأ :يعادلاك :هلوق ءة ءارقلا ةلاح

 ءاعدلا مامت ىلإ كلذك امهيقبي هنأ رهاظلاو .دادمإ ءءامسلا ىلإ امهنوطبو

 لبق ام ىلإ ريمضلا وأ رتولا يف يأ :هيف تنقو :هلوق .لمأت «ةياورلا هذه ىلع

 (ايركز 4 47/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتحملا در) .عوكرلا

 رتولا توقو ةزانجلا ةالص يف امأو :رداونلا يف هللا همحر دمحم نعو

 ةزانجلا ةالص يف امأ :ةيريهظلا يفو .هّللا همحر دمحم دنع عضب الو لسري نا

 يبأ لوق ىلع هللا مهمحر خئاشملا فلتخاو ءراتخملا وهو عضي رتولا توقو

 :مهضعب لاقو .فسوی يبأ لوق وهو لسري :مهضعب لاق ءرتولا تونق يف ةفينح
 ركذ هيف مايق لك :لوقي يناولحلا ةمئألا سمش مامإلا خیشلا ناكو 00 .عضي

 .ةزانجلا ةالصو تونقلاو ءانشلا ةلاح يف امك ءدامتعالا هيف ةنسلاف «نونسم

 .لاسرإلا هيف ةنسلاف ءديعلا تاريبكت يف امك نونسم ركذ هيف سيل مايق لكو

 خيشلا يتفي ناك هبو ءراتخملا وهو :دازلا يفو .حيحصلا وهو :ةيادهلا يفو

 ئواتفل) .ديهشلا ردصلاو نيدلا ناهرب مامإلا خیشلاو يسخرسلا ةمئألا سمش

 (ايركز 1١50177-١57 ثلاثلا لصفلا «ةالصلا ةيفيك / ةالصلا باتک ءةيناحراتاتلا



 لام رش سس“ ا) نیلا لاداشرا

 يبلح «ة ءارقلا لاح يف امك هراسي ىلع هنيمي عضي يأ دمتعي مث :هلوق

 ۲۸۰۶۱ لقاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح) .حصألا وهو

 (دنبويد داحتالا ةبتكم

 يبنلا نأل ؛اًمئاق تنق ريبكتلادعبو ءاعدلا ةلاح ىلإ هلاقعنال ربك مث

 عضب مامإلا دنعو «عوكرلا لبق رتولا يف تنقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلإ اهعفري دوعسم نبا ناك امك ءامهعفري فسوي يبأ نعو .هراسي ىلع هنيمي

 يالوم تيأر :لاق فسوي يبأ ىلوم جرخ يور .ءامسلا ىلإ امهنوطبو هردص
 ليلد مومع ههجوو ءءاعدلا يف هيدي عفر رتولل تونقلا يف لخد اذإ فسوی ابأ

 هنأ ىلع عامجإلل ةالصلا يف سيل امب صوصخم هنأب باجيو .ءاعدلل عفرلا

 باب / ةالصلا باتك «حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم) .یھتنا ءدھشدلا ءاعد يف عفر ال

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٠١١ :ص رتولا

 .حصألا وهو فسوي يبأو يأ هراسي ىلع هنيمي عضي مامإلا دنعو :هلوق

 هناخن بتك ىميدق ۲۰٢ :صرتولا باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح)

 مل ىلاعترثلاو تف (ىحبرك
(a | ®: dk) 
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 انه تو ے اعدت زاو ًارنلب ل لو

 زانای اپ ےس زاوآرناب توق اعد ےن بحاص ماما -:(۱۸۰)لاوسس

 ؟ںیک اپ ٹوہ
 ے امد حر یکر اکذ آر کو ےک زامن -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 كوع ددساف؟ یکے اج وہ تسردزامن یھب ید یار چکا نکے لأ ندر یار م یک توت

 ءاعدلا ريخ ثيدحل اًمامإ ولو اًقلطم حصألا ىلع اتفاخم هيف تنقو



 لاسکرئش عا 0

 هنأ ةيادهلا يفو .طيحملا يف اذك :حصألا ىلع هلوق (راتخملا ردلا) يفخلا

 مامإلل مجعلا دالب يف رهجلا اونسحتساو ءةريخذلا يف ام هلباقمو ءراتخملا

 .رهجلاف الإو «ءافخإلا مامإلل لضفألاف ءموقلا هملعي نأ نيب لصفو ءاوملعتيل
 ہراتخا رهجلا راتخا نم :ةينملا يفو .هلبق امع ج رخي ال ليصفتلا اذه :تلق

 اًدرفنم وأ اًمتوم وأ ناك اًمامإ :نئازخلا يف لاق اًمامإ ولو هلوق .ة ءارقلا نود

 .ءاعد هنأل ؛ءافخإلا تونقلا يف راتخملاو .هريغ وأ ناضمر يف ًءاضق وأ ءادأ

 (یچارک ٰیرشبلا ةبتكم ۲۹ 4/١ رتولا ةالص باب / ةالصلا باتك «ةيادهلا)

 ءراتخملا ردلا عم راتحملا در) .ةبجاو تسيل ةتفاخملا نأ دافأ :ثيدحل هلوق

 (ايركز 5 5 4/؟ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک

 نوملعي ال مهنأ موقلا يف بلاغلا ناك نإ :اننامز خئاشم ضعب لاقو

 هّللا یلص هللا لوسر نأ حص دقو «هنم اوملعتيل رهجي مامإلاف «تونقلا ءاعد

 بلاغلا ناك نإو ءەت ءارق نم تونقلا اوملعت ةباحصلاو «هب رهج ملسو هيلع

 بحاص لاقو ...... ءافخإلا ءاعدلا يف ليبسلاو ءاعد هنأل ؛هيفخي هنوملعي مهنأ

 رهجلا نود رهجلا كلذ نوكيو «تونقلاب رهجي مامإلا :يواحطلا حرش
 رتولاو حيوارتلا :رشع ثلاثلا لصفلا / ةالصلا باتك «يناهربلا طيحملا) .ةالصلا يف ة ءارقلاب

 ملی اھت او اف (یجارک نآرقلا ةرادإ ۲

 ( sلاه | ۱٣۳۷۹/۱۳۴ھ(
 و وو

 یکے ڑب توت ے اعد یھت روک ںیم تعامج کو

 لي تعكر یر ست اما روا ںوم يرش لي زا یک تو لير ولا -:(۲۸۱) لاوس

 ؟ لك يحب تونه اعد ىو وإياك یم ر وم ان متروک ےن: كيت ذب توت
 تروق ے اءو ی ں روک شیٹ نو -: دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا



 070292 فال 0

 اک امن روا هس لبس ںیم تر قہ ےہ ےس لر اکا توق امد رکے سا ؛ یک ں دعي

 ےک کے ر اترکل ومب صر اکذآن کی: اگے ر شم اخ یز تقم ںیم ترقی کے ےہ لوصأ

 یک ترک زان یکت عاج عررط یا ۔ےہ ہریغواحرواء تالا ء تی کہ دبس ع اك رول

 ۔یگھھ زہ توق
 سمخلا لئاسملا نم اذه (راتخملا ردلا) رتولا تونقب مومأملا يتأيو

 زنکلل اًعبت فنصملا هيلع ىشم امو «مامإلا اهلعف نإ متؤملا اهلعفي يتلا ةينآلا
 لاق .ةيلح يف امك طيحملا ةرابعو .طيحملا نع رحبلا يف امك ءراتخملا وه

 رئاسك ءاعد هنأل ؛راتخملا وهو اًضيأ يدعقملا أرقي نأ نسي :فسويوبأ

 (ايركز 4 45/؟ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا در) .ةيعدألا

 وه :موماملا يتأيو هلوق :يفنحلا يواطحطلا دمحأ ديسلا ةمالعلا لاقو

 تاحيبستلاو دهشتلاو ءاشلاو ةيعدألا رئاسك ةقيقح هنأل ؛بهذملا يف ححصملا

 باتك «راتخملا ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح) .مامإلاك هقح يف بجاو هنأ رهاظو .رحب

 (دنبويد داحتالا ةبتكم ۲۸۱۱/۱ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا

 (راتخملا ردلا) .ءاعدلا قلطم وهو رتولا تونق ةءارقو ...... تابجاو اهلو
 باتك راتخمل درر .ةنسف امهدنع امأو ءمامإلا لوق ىلع ينبم تونقلا بوجو مث

 (ايركز ١777 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 لب ؛مومأملا هب يتأي ال :دمحم لاقو ءرتولا تناق متؤملا عبتيو :هلوق

 انإ مهلا :هلوق يف ةباحصلا فالتخال نآرقلا ةهبش تونقلل نأل نمؤي

 اذكف «نآرقلا ةقيقح أرقي ال وهو ةهبش ثروأف ءال وأ نآرقلا نم هنأ كنيعتسن

 هنأل ؛هوححصو هريغو طيحملا يف امك باتكلا يف ام راتخملاو «ههبش هلام

 هنأ ةياورلا رهاظو ءتاحيبسعلاو دهشدلاو ءانثلاو ةيعدألا رئاسك ةقيقح ءاعد



 اورو ۵ _() نیم لاواشرز

 .ةيجلاولولا يف امك ئونقلا هيلعو ءنآرقب سیل هنأل ؛بنجلل هت ءارق هركي ال

 ملكا لیتا اف (ىجارك ٤٤/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا)

 I) | می ئافر یو )

 ؟وہ داب تو ے امد ےس

 ؟ رکی کم و اے لاثاب توق اعدوکی رر گا ۔:(۲۸۲) لاوس
 وفا یر ادا ںی -:دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 لهذي ہرن ے امد لكلوك “یل رفا هللا” یا هاني اتر” ےۓاجہ ےک سا
 واف لکا ذا" ري وو یو ا۷۷ 6 نب بو مولعلاراد یو اف )۔ کے اہ وادا ب جاو اکت وے لا

 (دنبویریرشا تک۲۸۸ یس اق
 ابر وأ ءتارم ثالث “يلرفغا مهلا” :لوقي تونقلا نسحي مل نمو

 ءبر ای ءبراي” وأ راتلا ٌباَذَعاَِقَو ةَنَسَح ٍةّرخالا ىِفَو ٌةَنَسَح اَينّدلا ىف انآ

 ءاعدلا فرعي نمل زوجي لب ؛طرشب سيل هب دییقتلا (نسحي مل نمو) .“بر اي

 ندا ىف انآ ابر :لوقي وأ ءرکذ امم دحاو ىلع رصعقي نأ فورعملا
 .زاوجلا يف ال ةيلضفألا يف فالتخالا نأ رهاظلا :رحبلا بحاص لاق ؛ٌةَنَسَح

 (دنبويد باتكلاراد ۳۸ ٤ رتولا باب / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح)

 تونقلا نأ يخركلا نع رحبلا يف ركذو :روهشملا ءاعدلا نسیو :هلوق

 تقؤملا نألو ؛ةفلتخم ةيعدأ ةباحصلا نع يور هنأل ؛تقؤم ءاعد اهيف سيل

 «خلا ةياورلا رهاظ هنأ يباجيبسإلا ركذو .بلقلا ةقرب بهذي ءاعدلا نم

 هنألو «هيلع اوقفتا ةباحصلا نأل ؛روثأملا ادع اميف تيقونلا مدع نأ حيحصلاو

 نسحي ال نمو .تقؤي مل اذإ سانلا مالك هبشي ام ناسللا ىلع يرجيامبر

 :لوقي ثيللا وبأ لاقو .ةيآلا ًةنَسَح اَينذلا ىف انتآ اَمّبَرِظ :لوقي تونقلا



 لام ےک روت ےسسسسےسے مس (۱) نیا لاداشزرا

 در) .ةريخذلا يف هركذ ءاَنالث بر اي :لوقي لیقو .اًنالث اهرركي يلرفغا مهلا

 رحبلا يف اذكو ءايركز ٣٤٤/٤-٥٤٤ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا عم راتحملا

 «ةيانبلا «دنبويد ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد ۷۳۱۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «قئارلا

 مل“ یل اھت او اف (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ٢٠٥٥٤٤ تولا باب / ةالصلا باتك

 alma) | ملام ی و)

 ان رکع وک ریت كي توق ے اعد
 ءےئگ لج سیم ںوکرر اے ذي توق زامن یت و بحاص م اہ -:(۲۸۳) لاوس

 ے کر بحاص ماما وت یو تلے لول تق بأ ہے ات آں یب تركب ںی ناطر ليس

 ا لوم ججز ام کے دی لاوس و ایلر کو کر چ س دعب ءایکغںج وکرد راہ ددروا تري تورو

 ےرکوہ ربل یم ترول وس -:دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 1 ےک ا انو راے

 لب ؛ ےن واد فرط کم ایق تم ےس اہ الج ںیم وکررکل ومب توت اهدا -:فلا

 ۔ےن ركوب رجلي

 الج لي هربت اسريسرك ذي توق ولے ول فرط یکم ایق دعب ےک رولر گا روا -: ب

 ۔اگوم ںیم ےس رد ےک ہم وقم اتا يوك رک اکر ہرابدد اج

 ءاگۓ ت الہکد کا زرواوخل وکر ا سودی ل ايلركع وکر ہراپود رعب ےک توقرگاروا -:جر

 كو تراش الاو ےن اپ تعکرو دون: اوہ لاش ںیم کرے ر سود سا قوم لوك گے جو کا

 ی تاک ایگ اھ و ترک و زم ےس ےل رک و یز شا زور
 ( نب وید مولعاراد کم ا۷۸٦ ۳نہ بو مولعاراد وأ ءايركز دي دج ۲۳

 ءہلحم تاوفل هيف تنقي ال ع وكر لا يف هركذت مث تونقلا يأ هيسن ولو

 هيلإ داع نإف ءبجاولل ضرفلا ضفر هيف نأل ؛حصألا يف مايقلا ىلإ دوعي الو



 لاس رخ تم يس لع طدسسشر

 دجسو ةمات ة ءارق دعب هعوكر نوكل هتالص دسفت مل عوكرلا دعي ملو تنقو
 :مايقلا ىلإ دوعي الو :هلوق (راتخملا ردلا) هلحم نع هلاوزل ال وأ تدق وهسلل

 هذه :انلق ءعوكرلا نم هسأر عفرب مايقلا لصح دقف تسقي مل نإو وه تلق نإ
 ؛ع وكر لا دعب تونقلا مدع نع ةيانك مايقلا ىلإ دوعلا مدع نوكيف «مايق ال ةموق

 :هلوق موزلملا ىلإ هنم لقتنيل مزاللا قلطأف ءموزلم تونقلاو مزال مايقلا نأل

 ىلإ دوعلا فالخب ..... هعوكر ضقتنی ملف يأ .ةمات ة ءارق دعب هعوكر نوكل
 نأل ؛ةعكرلا کردی مل لجر هب ىدتقاف عكر مث تنقو داع ول ىتح ءتودقلا

 ٤٤۷/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا عمراتحملا در) .وغل عوكرلا اذه

 ۱۲۱/۱ وهسلا بجوي ال امو وهسلا بحوی اميف لصف / ةيدنهلا شماه ىلع ةیناخلا يف اذك ءايركز

 ( حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 عكر ول هيلإ دوعي ال هنأو ءءاعدب صتخی ال هنأ انمدقو ءرتولا تونق :عسانلا

 ءقئارلا رحبل) .عوكر لاب هكر ت ققحتی ٍلئنيحف ءهريغو ىبتجملا يف امك حيحصلا ىلع
 م لیتو اف (دنبوید ایرکز و توریب ةيملعلا بتکلا راد ۱۷۰۱۱۲ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك

 (ھ۲۹۵٣۱ / ۳: اضر یت و) ۱

 ؟ کے زي بكت وق ايو ع قوس رو

 ےترکل ساکت حر لا وني كش وچ ت عکر لبي کے و یک نک یا -:(7) لاوس
 ؟ے اچ ھھڑب توت ےک امد تا ےک مامادد کب ج؟ں یاب اگےھت ڑپ تونے امد تو

 س زان یبا ق وڈ وک -: دعب امأ اًیلصمواذماح باوجلا

 ۔ے لكى د« ل ڈے ےک ماما ےن لأ تونے اعدوج لأب کے ذي یت وے اھو

 عوكر کاردای اگر دم ریصیو ءطقف همامإ عم تنقيف قوبسملا امأو

 ة ءارقلا قح يف اًمكح اهلوأ هيضقي امو «هتالص رخآ هنأل (راتخملا ردلا) ةثلاثلا
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 نأل ؛ررکی ال نيقيب هعضوم يف هتونق عقو اذإو ,تونقلا وهو اههبشأ امو
 لفاونلاورتولا باب / ةالصلا باتك «راتحملا در) .ةينملا حرش ءعورشم ريغ هراركت

 47١ :ص ريبك يبلح «قشمد ملقلا راد ۲۲۲ :ص لفاونلا يف لصف / يلصملا ةينم ءايركز 5

 می اھت او اف (روهال یمڈیکا ليهس
 ( وحارب قرم ال / م:ٌلاض یٹد)

 زانو

 ؟ںہ ےک ےک زان عروق -:(۳۸۹۵) لاوس

 ےک واو ی لزا دعب اما اضم وادا تاوختا

 یز امن کرب تنو ےک تنآروا لاشي ب یوم ی وچ اعد ضاخ وو ےس تبس انه یا « ںیہ ةسآ

 ( لکا اے ري دو وأف) < اتاهابك ل زان وق

 نايحل ينبو ةيصعو ناوكذو العر نأ هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 راصنألا نم نيعبسب مهدمأف ءودع ىلع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اودمستسا

 یتح ليللاب نولصيو «راهنلاب نوبطتحي اوناك ءمهنامز يف ءارقلا :مهيمسن انك
 تنقف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا غلبف ءمهب اوردغو «مهولتق ةنوعم رئیب اوناك

 ةيصعو ناوكذو لعر ىلع ؛برعلا ءايحأ نم ءايحأ ىلع حبصلا يف وعدي اًرهش

 انأ انموق ادع اوغّلب :عفر كلذ نإ مث ءانآرق مهيف انأرقف :سنأ لاق .نايحل ىنبو
 هللا يبن نأ هثدح کلام نب سنأ نع ةداتق نعو .اناضرأو انع يضرف انبر ايقل

 ىلع برعلا ءايحأ ىلع وعدي حبصلا ةالص يف اًرهش تدق ملسو هيلع هللا ىلص

 عيحرلا ةوزغ باب / يزاغملا باتك «يراحبلا حيحص) .نایحل ينبو ةيصعو ناوكذو لعر

 ٥٠۹٤( :ف ۳۹٣٣ :مقر ه 85/1 ناوكذو لعرو
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 ينملع امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا لاق :لاق ءاروحلا يبأ نع

 : ساّوج نبا لاق - رتولا يف نهلوقأ تاملك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 يوو يقع نيف يفاَڪَو كيده ميف يدها مهلا :- رتولا توق يف
 ر ْيِضْفَ کْ كيا رَ يقو تطأ امف يِل کرابو توت نمي
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 هاد يب نسر .َتْيَاعتَو اَنَبَر ٌتُكَراَبَت «َتْيلاَو ْنَم لِي ل هنو .کْیَلَع ىضُقُي
 يف ءاج ام باب / رتولا باوبأ «يذمرتلا ننس ء١٤١۱ :مقررتولا يف تونقلا باب / ةالصلا باتك

 ٠٦٤٤( :مقر رتولا يف تونقلا

 نميف يندها مهلا :لوقيف ع وكر لا نم هسأر عفر اذإ ةريخألا يف تنقیو

 (05 :ص نيصح نيصح) .تيده

 ةيلبل عرشی امنإو ءاندنع برحلا قلطمل عرشی ال رجفلا يف تونقلاو
 نيلئاقلا ةباحصلا مزلل ءكلذ ال ولو .رجانحلا بولقلا اهب غلبت ةديدش

 ةلزان نع نيملسملا ولخ مدعل اًموي هوك رتي الو ءاّدبأ اوتنقي نأ ةلزانلل تونقلاب

 هب لصحي يذلا وه اذهو :تلق .ةعبرألا ءافلخلا نمز يف امیس ال ءاّباغام

 رجفلا يف تنقلا خسن ىوعد امأو .بابلا يف ةفلتخملا ثيداحألا نيب عمجلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةافو دعب مهتونقو ةباحصلا راثآ اهدرتفاًملط

 راد ٦ ةلزانلا تونق ماكحأ ةیقب يف ةمتت ءرتولا باوبأ / ةالصلا باتك ,نئسلا ءالعإ) .اًنايحأ

 (یچارک نآرقلا ةرادإ ۹٦/٦ ءتوریب ةيملعلا بتکلا

 تاولصلا نم اهريغ نود ءرجفلا ةالصب صتخم اندنع ةلزانلا تونق نإ

 (ىجارك ١١77 ءايركز 4 43/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ةيرسلاو ةيرهجلا

 ىلع وعدي اًموي نيعبرأ وأ اًرهش تدق مالسلا هيلع هنأ ربخلا يف يورو
 را ْمِهْيَلَع َبْرْعي وأ ءْیَش ِرْمآلا ّنِم كَل سل :هل اًبتاعم ٰیلاعت هللا لزنأف موق



 لاسکگرئڈ ا )١( نل اد اشر

 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءقئاقحلا نييبت) .بكرتف # َنْوُمِلَظ مهنا ْمُهَبَلَعُي

 ملی اھت رشاد تف (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ١

 (ھ۱۳۲۷۹۸ / ۰٠ار ید )

 ہفاضإ لبي لئاعد یکلزان تو
 تشييد عوج ے الب اعد یو فرص لكي ل زان تسوق يك -:(۲۸۹) لاوس

 ؟ ل ےک اھ ب اٹیک ی حا عدروا ںیم لأ ای ےہ تیا

 كس لئاعد نو ل زا: توق -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےئل سو ؛ے انك اجايكفاضإ اكل واعد لبي نااب ز فر چے رابققا ےک تالا روا تو داس

 ۔ے ںی نین اعد یٹوکں یم توک

 امم مهريغو نیدشارلا ءافلخلا تونقو هتودق نم درو ام عیمج نأو
 / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) .داهتجالا لحم هنإف ؛لزاونلا تونق وه امنإ هيف فلتخا

 57١( :صرتولا باب

 ةباحصلا ةبراحم دنع تنق هنأ هنع هللا يضر قيدصلا نع يور دق

 ءهنع هللا يضر رمع تنق كلذكو «باتكلا لهأ ةبراحم دنعو ءةمليسم
 يف ةيواعمو هنع هللا يضر ةيواعم ةبراحم يف هنع هللا يضر يلعاذكو

 (ايركز 451/١ رتولا ةالص باب / ةالصلا باتك «ريدقلا حتف) .هتب راحم

 نع يور هنأل ؛تقؤم ءاعد هيف سيل تونقلا نأ يخركلا ركذو

 رک ذو «بلقلا ةقرب بهذي ءاعدلا نم تقؤملا نألو ؛ةفلتخم ةيعدأ ةباحصلا

 ام تقؤم ءاعد يف سيل دارملا :مهضعب لاقو .ةياورلا رهاظ هنأ يباجيبسالا

 يف هحجرو «تيقوتلا لضفألا :مهضعب لاقو .کنیعتسن انإ مهلا :ىوس
 «نادحتم ثلاثلاو يناثلا لوقلا نأ رهاظلاو .ها روثأملاب اكربت ةينملا حرش
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 يف لاقو .يعليزلا لوق هديفي امك روثأملا ريغب ةياورلا رهاظ دییقت امهلصاحو

 اندها مهّللاو .خلا كديعتسن انإ مهلا :هلوق ريغ نم ينعي :ةريخذلاو طيحملا

 لوقلا اذه نوكي الف «ةياورلا رهاظ يف دمحم دارمل نايب ينعي ظفلف .ها خلا

 ادع اميف تيقوتلا مدع نأ حيحصلاو :ةينملا حرش يف لاق اذلو ؛اهنع اًجراخ

 هبشي ام ناسللا ىلع يرجي امبر هنألو ؛هيلع اوقفتا ةباحصلا نأل ؛روثأملا

 انإ مهلا يف ةدراولا ظافلألا فالتخا ركذ مث .تقؤي مل اذإ سانلا مالك

 ادع ام نأو «خلا يندها مهلا :هيلإ مضي نأ ىلوألا نأ ركذ مث .خلا کنیعتسن

 دجلا كباذع دعب” :لوقي ناك هنأ رمع نبا نعام هنمو ءهیف تيقوتالف نيذه

 «تاملسملاو نيملسملاو «تانمؤملاو نينمؤملل رفغا مهلا :قحلم رافكلاب

 .مهودعو كودع ىلع مهرصناو «مهنيب تاذ حلصأو «مهبولق نيب فلأو
 .ک ءايلوأ نولتاقیو كلسر نوبذكي نيذلا باتكلا لهآ ةرفك نعلا مهّللا

 دري ال يذلا كسأب مهيلع لزنأو ءمھمادقأ لزلزو ءمھتملک نيب فلاخ مهلا

 هيلع هنأ يذمرتلا هنسحو ةعبرألا هجرخأ ام هنمو .“نيمرجملا موقلا نع

 نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا” :هرتو رخآ يف لوقي ناك مالسلاو ةالصلا

 ًءانث يصحأ ال کنم کب ذوعأو ,کتیوقع نم كتافاعمبو ءىطخس

 هبشت ال يتلا ةيعدألا نم كلذ ريغو .“کسفن ىلع تينثأ امك تنأ ءكيلع

 (ايركز ٣٤٤٤٤-٥٤٥٤ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءيماش) . سانلا مالك

 مل هنأ نم ثیدحلا لهأ ضعب ہراتخا امك لزاونلا تونق ىلع لمحي وأ

 اعد اذإ الإ تنقي ال ناك :سنأ نع ہانمدق ام رهاظ وهو لزاونلا يف تنقي لزي

 ىلع ءاعدلا ينعي :رخآلا ثیدحلا يف كرت مث هلوق نوكيو «هيف رظننسو ءخلا

 نأ نايب دارأ امنإف يورملا ةريره يبأ تونق امأو .اقلطم ال موقلا كئلوأ
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 هللا یلص هللا لوسر نم ناك دقو ءنیرفاکلا ىلعو نينمؤملل ءاعدلاو تونقلا

 هيف نسي سیل رمتسملا تونقلا نأب مهفارتعال رمتسم هنأ ال ملسو هيلع
 رتولا ةالص باب / ةالصلا باتك «ريدقلا حشف) .حبص لك يف ءالؤه ىلعو ءالؤهل ءاعدلا

 (توريب ركفلا راد 0١

 اذإ هنأل تقؤي نأ هركيو «نيعم يأ تقؤم ءاعد هيف سيل لیق تونقلاو

 هب لصحي الف ةبغر قدص الو بلق راضحإ ريغ نم ناسللا ىلع يرجي تقو
 روثأملا ادع اميف وه امنإ تيقونلا مدع يأ كلذ نأ حيحصلاو ءدوصقملا

 ءهيف تيقوت الف نيذه ادع امو ...... ةفلتخم ظافلأب يور روثأملا ءاعدلاو ......

 ينإ مهلا :لوقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةعبرألا ةياور نم مدقت ام هنمف

 :دعب لوقي ناك هنأ رمع نع يور ام هنمو خلا كطخس نم کاضرب ذوعأ

 تانمؤملاو نینمؤملل رفغا مهلا ءقحلم رافکلاب دجلا كباذع نإ

 مهرصناو ءمھنیب تاذ حلصاو «مهبولق نيب فلأو ءتاملسملاو نيملسملاو

 نوبذكي نيذلا باتكلا لهأ ةرفك نعلا مهلا ءمهودعو كودع ىلع

 «مهمادقأ لزلزو مهتملك نيبب فلاخ مهلا «كئايلوأ نولتاقيو کلوسر

 ةيعدألا نم كلذ ريغو «نيمرجملا موقلا نع دري ال يذلا كسأب مهب لزنأو
 (روهال یمڈیکا ليهس 411-4١ ةالصلا تادسفم / ريبك يبلح) . سانلا مالك هبشت ال يتلا

 ؛ةالصلا باتك يف يخركلا ركذ اذك ءتقؤم ءاعد هيف سيلف هؤاعد امأو

 نم تقؤملا نألو ؛تونقلا لاح يف ةفلتخم ةيعدأ ةباحصلا نع يور هنأل

 تقؤي ال هنألو ةباجإلا نع دعبيف ءدمحم نع يور امك ةقرلاب بهذي ءاعدلا

 :انخياشم ضعب لاقو .ىلوأ تونقلا ءاعد يفف تاولصلا نم ءيشل ة ءارقلا يف

 نأل كنيعتسن انإ مهلا ءىوس ام تقؤم ءاعد هيف سيل هلونق نم دارملا
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 هريغ هعم أرق ولو ءزاج هريغ أرق ولو هأرقي نأ ىلوألاف ہیلع اوقفتا ةباحصلا
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر هملع ام هدعب أرقي نأ ىلوألاو ءاتسح ناك

 :مهضعب لاقو .هرخآ ىلإ تيده نميف يندها مهلا هتونق يف يلع نب نسحلا

 يتأيف الهاج نوكي امبر مامإلا نأل ؛تقؤم ءاعد هيف نوكي نأ رتولا يف لضفألا

 تیقوتلا نأ نم دمحم نع يور امو «هتالص دسفتف سانلا مالك هبشي ءاعدب
 ءةالصلا نود كسانملا ةيعدأ ىلع لومحم بلقلا ةقرب بهذي ءاعدلا يف

 اوركذ امل ةيناثلا ةفئاطلا لوق يلصملا ةينم حرش يف حجرو .عئادبلا يف اذک

 رئاس يف فلسلا نع فلخلا هثراوتو رابخإلا هب دراولا روثأملاب اکر بتو

 «قئارلارحبلا) .هتيقوت مدع ةياورلا رهاظ نأ يباجيبسالا ركذ نکل ؛ها راصعألا

 ملی اھت او اف (یجارک ٣٤٤٤-٣٢ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك

 (ھ۱۳۲۱۷۹۸ / *:لامضجر و )

 انھڑب “انت ورد ںیم ہلزان تو

 ؟ںیجگا ںیہ ےک ذي“ اترو ورد لل زان توت -۔:(۲۸ے)لاوس
 هذي یھب ان ورد لكل زان تو -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ے تہ ہدایزانر کم اما اکس اے ورم ےس طافلانشلزان ت وت بي ٹی دع نیب ںیہ تک

 نميف يندها مهّللا :لوقيف ع وكر لا نم هسأر عفر اذإ ةريخألا يف تنقیو

 سارغ ۱۳١ :ص اًنالث رتولا یلص اذإ / هب قلعتي امو مونلا دنع ءنيصح نیصح) .خلا تيده

 (تيوكلا

 ينملع امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا لاق :لاق ءاروحلا يبأ نع

 :ساّوج نبا لاق - رتولا يف نهلوقأ تاملك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ينلوتو :تیفاع نميف ينفاعو «تيده نميف يندها مهللا :- رتولا تونق يف



 لام هر ۰ ے۳ 07 نما سلاش

 الو يضقت كنإ «تيضق ام رش ينقو «تيطعأ اميف يل كرابو «تيلوت نميف

 ہدؤاد يبأ نس) .تيلاعتو اتبر تكرابت ءتیلاو نم لذي ال هنإو «كيلع ىضقُي
 ١( 475 :مقررتولا يف تونقلا باب / ةالصلا باتك

 هيلع هللا یلص يبنلا ىلع يلصيو روهشملا ءاعدلا نسیو هيف تسقو
 ملك یک اھت او اقف (ايركز 5 47/7 لفاونلا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا ردلار .یتفی هب ملسو

 aI) /۱۵:ٰئ افر یت د)

 انھڑب لات ت وقر ناضمر
 ؟ںِیناپ ںیہ ےگ مزيل زان سوق ںیم کراب لا ناضمر -:(۲۸۸) لاوس

 كس ترورض یت کراہلاناضار -: دعب امأ ایلصم و اذماح باوجلا

 ۔ے لیٹ و اکر لوک ارش ںیم سا ءےہ قحاج ىتب ل انيس وقار اض بص ل ير جز ان تو
 تاولصلا نم اهريغ نود ءرجفلا ةالصب صتخم اندنع ةلزانلا تونق نإ

 (ىجارك ۱۱/۲ ءايركز 4 43/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ةيرسلاو ةيرهجلا

 می اھت او اف
 (ھ۱۳۲۷۹۸ / ۰٠ار ید )

 انهار ہلز ان تونے ال ےک تانے سیئاو انوروک
 ای ںیہ ےک هذي ہلزان توت ے نرخ کت انے یر نوروک -:(۲۸۹) لاوس

 ؟ںیم زا کم لحب بکر وا ء ںی

 ENE -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لفتس ںی قات شارما لابو ںیم شمل ان نفك *ئئاطظنلاو هايشالا باک ار آلا تكرم

 : لش رم یئابد یئوکر گا کے تلحس اب ب سی نس لآ مرکو سیم لجنس ایا فاق با
 ہلزان توق کی دن ےک فانحآر وا ۔ے قکاہ ین ل زان تسوق اے اہ ليو رخو نوعاط



 لاک رخ ت سکمکےکمکے اي ()ںالاداشرا

 هيي ےس ےناج ںیم دبل یم تلاع یکم وقر کھ اے وکر ںیم تعکر ىرخ آ کز امن یک

 سیم نج لبن اج یل رک اش یھب یت اھو وو سیم لأ سیم لوحام لابو ودرج ومروا۔یگۓ اج اڑ
 ۔ے یئکگامہانپ تابوروا شارما

 نأ کش الو ءاھعفرب ءاعدلاوهو .تباث ةلزانلا يفاندنع تونقلاف

 لزنت ةديدشلا ةبيصملا ةلزانلا :حابصملا يف لاق .لزاونلا دشأ نم نوعاطلا

 :حاحصلا يفو .(ىهتنا) ةديدشلا ةلزانلا :سوماقلا يفو .(ىهتنا) سانلاب

 جارسلا يف ركذو .(ىهتنا) سانلاب لزنت رهدلا دئادش نم ةديدشلا ةلزانلا

 الف ةيلب تعقو ناف .ةيلب ريغ نم اندنع رجفلا يف الو :يواحطلا لاق جاهولا

 اًرهش تنق نإف ءملسو هيلع هّللا یلص هللا یلص هللا لوسر لعف امك هب سأب

 طقتلملا يف اذک هك رت مث ءنايحل ينبو ناوكذو لعر ىلع وعدي ءاهيف
 (توريب ركفلا راد ٦١۹ :ص قرفلاو عمجلا :ثلاثلا نفلا / رئاظنلاو هابشألا) .(یھتنا)

 تاولصلا نم اهريغ نود ءرجفلا ةالصب صتخم اندنع ةلزانلا تونق نإ

 «ىجارك ۱۱۱۲ ءايركز ٤٤۹/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ةيرسلاو ةيرهجلا

 ملی اھت او اف (یرصم ۱

 (ھ۱۳۲۷۹/۱۰ / ۸:یئافر یت د)

 ایگالچ سی رولر مامإ ےس یب ےک ل زان توت

 هده تس ی ب حاص ماما دعب كل زان توت  زامن كرت -:(۲۹۰) لاوس

 ے درر وا وہ ےڑٹنکپ لع القال ب دعب كك لج سیم وكر ے اج ےک ےناج لي

 ؟ ںیہ اہ لوم ز ام ایمر کی تبسة چ سر اروا ہیک ںی

 یکن روب ربل ب تروس لوک - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 رج ءاھت كج وم بجا وو دب نأ ے چ TAS لإ ؛ قو تسرد زامن ران
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 ۔ایلرکاوا ےن ںوہنأ

 ررك وأ دوجسلا عضوم يف عكر وأ عوكرلا عضوم يف دجس اذإ اذكو
 .وهسلا دوجس بجي اهلك لوصفلا هذه يفف «هرخأ وأ نكر لا مدق وأ اًمكر

 (ايركز ۱۲۷/۱ وهسلا دوجس يف رشع يناثلا بابلا / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 عكر وأ عوكرلا عضوم يف دجس وأ دوجسلا عضوم يف عكر اذإ اذکو

 .بجاولا ريخأت وأ هلحم نع ضرفلا ربيغت دوجول تادجس ثالث دجس وأ نيعوكر
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ١54/١ بوحولا ببس نايب امأو :لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب)

 نأب ةمیرحتلل ناتريبكت وأ تادجس ثالث وأ نايلاوتم ناعوكر هنمو
 يف ام ىلع وهسلا بجوت اهنإف ؛اهب ىتأ هنأ ركذت مث ءاهداعأف اهيف کش

 نوكي نأ يغبنيو ؟لوألا وأ يناثلا عوكرلا ربتعملا له فلتخاو ءطيحملا

 عوكر لا ربتعملا :رحبلا يف لاق .يناتسهق ءفالخلا اذه لٹم ىلع يقابلا

 باتك «راتخملا ردلا ىلع يواطحط) .اًرركم يناثلا عقوف هلحم فداص هنوكل لوألا

 ملك لاقت لاو ثقف (دنبويد داحتالا ةبتكم ۳۱۱۱ وهسلا دوحس باب / ةالصلا

 (ھ :F1 / ۱٢۴۸۱۷۶۲۱ و)

© 
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 ل

 مایق کج لابو ںی اج لاين طارش كدعمج ل
 للاب حاص ماءاركس قتداج یک ازان یک عج سم لو اگے راج زر ضش

 وم کزن کے مچ ےل سا ںی اہ اپ سي ارش کی مچ ںاہی ہکں یہ ںی آے ی ےس داب آ
 ؟ںیہ تح زرت گوارہ وا ںیم تڑپ ہعمج كوكب ہے راظنخا ںیم لوكا باك

 یدابآہدوکرنہ کے تباث تاب ہی گا - :دعم امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 رمز افر کل وكب س ہلا ؛ تساي انرك یکم اق مج لابو ل« ںیہ يق يرش کج سیم

 ےس اچ لكي تعامج ب

 ةيرحلاو ةروكذلا :طئارش ةعبس هيف عمتجا نم ىلع نيع ضرف ةعمجلا ةالص
 طرتشيو ...... حصألا يف اهب ةماقالا دح يف لخاد وهاميف وأرصمب ةماقإلاو

 ءاوس «هؤانف وأ ءرصملا :هلوق (حاضيإلا رون) هؤانف وأ رصملا ءايشأ ةتس اهتحصل
 حرش حالفلا يقارم) .هلهأ جئاوح قح يف رصملا ةلزنمب هنأل ؛هريغو ديعلا ىلصم

 ملی اھت ڈر او اف (توريب ةیملعلا بتكلا راد ۱۹۱ :ص ةعمجلا باب / ةالصلا باتک «حاضيإلا رون

(AIF | Fos) 

 طظ

 لوھ کج ےزاردےص رل لو اگل او یکداپ لومي

 ىرابآن ليان ےس ایآ اتوم وج ےس زاردنصرع ںیم لاو اگے راہ -:(۲۹۲)لاوسس

 متم زار یر بن ےن ںوکواھا روا لبن اج وج کے سای آی قي بأ تمهد کے و نوچ
 ؟ۓ اج انوہایکب ا یورک ور



 لاس ےس عت ےس مے )نیٹ لاداشرا

 ۶  ٰپ ۷۹۶۳ اذماح باوجلا

 ۔ ےک اچ یف تعامجابزامن کرہ کنیللب؛ ےن چانس کوچ لابو وا رى دابآءعس لبيت

 الو رطف ةالص الو قيرشت الو ةعمج ال :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 / ةالصلا باتك «ةبيش يبأ نبال فنصملا) .ةميظع ةنيدم وأ ءعماج رصم يف الإ ىحضأ

 (نآرقلا مولع ةسسؤم ه ١49 :مقر 45/5 عماج رصم يف الإ قيرشت الو ةعمج ال :لاق نم

 ؟ةعماجلا ةيرقلا ام :ءاطعل تلق :لاق ئلاعت هللا همحر جيرج نبا نع

 ةقرتفملا ريغ ةعمتجملا رودلاو ءصاصقلاو ءريمألاو ءةعامجلا تاذ :لاق

 ءةعماج ةدجف :لاق ؟صاصقلاو :لاق .ةدج ةئيهك ضعبباهضعب ذخآلا

 ءةعمجلا موي نم ةالصلل یدونف ةعماج ةيرق يف تنك اذإو :لاق .فئاطلاو

 «قازرلا دبل فنصملا) .هعمست مل وأ ناذألا تعمس نإ ءاهدهشت نأ کیلع قحف

 (يملعلا سلجملا ه 117/4 :مقر ۱٦۸/۳ راغصلا ىرقلا باب / ةعمجلا باتک

 مويلا اذه ناكف مهيلع ةعمج ال هنأل ؛یرقلا فالخب :رصم يفەلوق

 ال نم ٰیبتجملا نع جارعملا يفو .ةينملا حرش .مايألا نم هريغك مهقح يف

 باتک ءراتحملا درر .ةعامجب رهظلا اولص عضاوملا دعبل ةعمجلا مهيلع بجت

 (ايركز ۳۲/۲۳-۳۳ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا

 باب / ةالصلا باتك «قئافلا رهنلا) .مهقح يف ةعامجلا هركت ال داولا لهأ نأل

 ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتك «ةيادهلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٦۳/١ ةعمجلا ةالص

 (دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ١

 - هلوق ىلإ - قاوسأ اهيف يتلا ةريبكلا ئرقلاو تابصقلا يف اًضرف عقت
 / ةالصلا باتك «يماش) .بيطخو ربنمو ضاق اهيف سيل يتلا ةريغصلا يف زوجت ال
 ملك لیت دشا تف (یچارک ۱۳۸/۲ ءايركز ٦/۳ ةعمجلا باب

(I | ol) 
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 ہعمج زان ںی یر لیٹ
 ؟لاپںہ ےک از ام کی ج رے د ناذأل یم یر کی ع او سريع -:(۲۹۳) لاوس

 توی اوج زال یکرٹکیت -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تزاجا را وہ تاجإ ماع یکے آكل ويد آے کر ہاب ےل ےک زامن لاب وكب ج ےک لد

 (م۵۳۱لالابات)۔ ا لھسرویعرظاےک ا 79 9

 راتخملا ردلا) .ماعلا نذإلا :عباسلاو ...... ءايشأ ةعبس اهتحصل طرتشيو

 (؟ ٤/۳ ةعمجلا باب / ةالصلا باتك

 ال هعابتاب ىلصو هباب قلغ ول ىتح مامإلا نم (ماعلا نذإلا) اهئادأ طرشو
 (؟١/٠5 ةالصلا باتك / قئافلا رهنلا) .ز وجت

 ىتح ...... سانلل نذؤيف عماجلا باوبأ حتفت هتوصو ماعلا نذإلا :اهنمو
 مل اوعمجو مهسفنأ ىلع دجسملا باوبأ اوقلغاو عماجلا يفاوعمتجا ول

 ملك ی اھت او اف ۱٢١۸۷۱) ةیدنھلا ئواتفلا) . زجي

Fold)ھ ا۱۳٣٣ | ) 

 تک تسرد م يق اک چ چور عت سیٹ لو ككل

 ؟ںی ےک وہ عم ايرث لاك بايك ےب اچانک ب اعجب -:(۲۹۳) لاوس

 طرشانوب ىدابآى زب ے ےک عم - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ىدابآ رار نت یئا 3ل مکے ما فم ںوم بايتس ےس یناسآں يت کت رورض ںاہج ےہ

 جو رعتن حس چو یسک گا ن ایم وم مئاقہ عجب لج یب کیا سیم یداب آے آکے یب قرروا ہہ
 ۔ے شاک یں عر شے تسرد ىو آے اتوہہہعمج

 ةفينح يبأ نع :ةيماشلا يفو ءرصملا لوألا :ةبعش اهتحصل طرتشیو

 فاصنا ىلع ردقي لاو اهيفو ءقيتاسر اهلو ءقاوسأو اهيف ةريبك هدلب هنأ



 لام جب سيسبب(: نیں اداشرا

 نم عقي اميف هيلإ سانلا عجري هريغ ملعأ هملعو هتمشحب ملاظلا نم مولظملا

 (ايركز ٥٥۱١ ةعمجلا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا درر .ثداوحلا

 / ةالصلا باتك «راتحملا در) .اًقلطم ةريثك عضاومب دحاو رصم يف ىدؤتو

 (ايركز ٥٥/٣ ةعمجلا باب

 ال دحاو عضوم يف هلهأ عامتجا يف ةقشم ال اًريغص رصملا ناك ول

 ملك ىلاقتثلاو لئتف (توربب ۲٠۸٠١ رهنألا عمحم) .ةدحاو ىلع ةدايزلا هيف زوجي
 almvirra) / هس ضر (

 انھڑب عمي کلا كلا سیم لولكن ین كس ںو اكل بي نوا ڈ کال
 یں ولگور هربت بي گر ہروا ںیہ ےلگ نا لابي ےرامہ -:(۲۹۵) لاوس

 نر ماتر وچ یھت او دم ے رست سیم نوا ڈ کال با ےہ اتوہ مچ تس مصر لیٹ ںورم

 ؟ لئأي ےس تسردانركم ادعم اکن أ وم ںیم ے اپ

 ترور بص قدا آی ڑب -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رجم لیبر چا یک لم ے میں ترومصل وتسم ابا ؛ے تسرد انک ات ےب سرچ امورو

 ةالصلا باتک / راتخملا ردلا عم راصبألا ريونت) .ةريثك عضاومب رصم يف ىدؤتو

 (ایرکز ۲۳

 ةفينح يبأ لوق وهو ءةريثك عضاومب ٍدحاو رصم يف ةعمجلا ءادأ حصي يأ

 اًجرح ةريبك ةنیدم يف دحاو عضوم يف عامتجالا يف نأل ؛حصألا وهو ءدمحمو
 نم حيحصلا نأ يسخرسلا مامإلا ركذو .حراشلا هركذ اذك ءعوفدم وهو انيب

 ذخأن هبو ءرثكأو نيدجسم يف ِدحاو رصم يف اهتماقإ زاوج ةفینح يبأ بهذم
 حصألا :ريدقلا حتف يفو .طقف رصملا طرش رصم يفالإ ةعمج ال قالطإل



 ب0 ال( )ااا
 داحتا مازلإ يف نإف رصمك اًريبك اًرصم ناك اذإاًصوصخ اًقلطم زاوجلا

 باتك «قئارلا رحبلا» .رثكألا ىلع ةفاسملا ليوطت هئاعدتسال انيب اًجرح عضوملا

 می اھت او اف (دنبوید ایرکز و توریب ةيملعلا بتكلا راد ٠/۲ ۲١ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا

 a1) / لانج وذ

 لم اك امن عج لبي كاوا ؤ کال
 زان لم لورود اي ز سس ںویمرآر ۵ھ - ۹ے چو یکن کا کال -:(۲۹۹) لاوس

 ؟ےاج ین ےیکز امن کی جاے رون انمي

 یکم ار کر ایاع تار حس يب سلس سا -:دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 واب آی ذب کسا کے س ہی یعالخ کب سے وہ ىراج یھب و اروا یت آے ٹ اس ءار آف تخ

 ف انہڑب زامن کج نو ےک مب ري لولاو نس د ےک لابو ے ایآ اتو م یت کج ب ںاہج
 روو د ليو اب هدايز ےس /۵ لبي دس چو یکی دنیا یک انوروکب ا ےہ

 یک حج ككل سا: اگوہ یاد ہد ذا ےگ لاتني ہعحب ےک رک نب ہزاوردرگا ںیم كوت ؟ لاب
 یئوکر گا تنو تعذب ہعحج ہکے ریپ بلطم اكلت ےہ یم اع لذا طر شک یا ےس لبي طارش

 ںاہج وہم كا يبارك ذبل ؛ تک شا کرے اپ آے آے ےک ےن ڑپزامنےرہاب ست

 ںوگول ں اہ وہ كايا اوہ الحكي وہ کیلی یکی اش وہ ہن كو کور لوک ےناج ےن

 ماما ہیر شب اك اچ وہ تسرد حج سابقا ليس ںاہدونءوہہنایگدنباپ ہپ ےناج ےن آے
 لومي ی اش س زان یز تتر غلاب نی زنا ممول

 ہد کے د لابي توک ووا یک اب سا مت ںیم لوحام ےک یگدنب اپ ہدوجوم نی

 اعجب ثري کے هرطخخ اكل ا ہکں ویک: لي کم عاق عج ھتاس ےک ماع ذا لی ںو ا

 سا لابج اپا ؟جس ییدہاپ تت ےس فرط یکت مولى یکے اچ وہ ورش نوم ىلا

 ۔ےئاج گپ زامن كري تاب ےک ےن رمکم ئاقہ عج لیٹ ںورھگ اہو ءل ومب تارطخےک حر



 لاس بج اا(

 یر کم اہ مج ائ ار شب ص ل ارو وهن ورطخ ايبا لا ردا
 یشن ودایز وف ؟تاسےک تعاد اب ںیععڑ اھت اھت ملغ ںیمرھگ کے يب لاوس با

 لد علوم اکے حس ب وچ ند ےک ہعحب رکا ںی ا تملبر تن اوم مولع یب ے تا جب

 ےس نام کے تاج وہ طق اس ےس ےذہضیرفاکن اروا ۱سی ڑپ گلا گل اربن یبا گول وک
 ںیم تروص یا کے ايد وروشم ى كير ے وم ےک ر ےس اسوکل اح تروص یں ا ےن ءاملعرباکا
 تعا اب زامن یک کرب و روش ےک تارطح نا وکر گا, ںیہ تک تڑپ ىكتعامج اہ زامن كرم

 ےہ زامن اھت اھت ہد ے یک فوج رب روط ماع نايك تاج وہ تسرد زامن یک ا یھب ےن اب
 ںیم ماعم لاء اك تاج وہ طف اس ےس ہم ذیل ف یھب كس اکڑ ھتاسےک تدع امج ےس اك
 داربا) - ل اني ہن ثب عروضوم ودایزوکس ا روا ےن ركل کپ یا وہ داتا ےب تاب سجوکس م
 ( يركز الار اي ناح لوطشري رج یگواتتناا

 دب ال هنأل ؛صنلاب مامإلا ىوس لاجر ةئالث اهلقأو ءةعامجلا :سداسلاو

 ردلاز کلا رك ذ ىلإ اًوَعْساَقإ :صنب ہاوس ةثالثو ءبیطخلا وهو ركاذلا نم

 ءهلیلد نوحراشلا حجرو «ةفينح يبأ دنع اذه ءمامإلا ىوس :هلوق (راتخملا
 صنب هلوق ءمساق خيشلا حيحصت يف اذك ءيفسنلاو يبوبحملا ہراتخاو

 مزلتسي .واولا وهو عمجلا ظفلب اًقلعتم ركذلا ىلإ روضحلا بلط نأل :اوعساف
 «مامإلا نم ماعلا نذإلا :عباسلاو (يماش) .عمج مامإلا عم نوكي نأ مزلف اًركاذ

 نذإلا هلوق (راتخملا ردلا) .نيدراولل عماجلا باوبأ حتفب لصحي اموهو
 نع ةعمجلا هنم حصت نمم اًدحأ عنمي ال نأب اًماع اًنذإ سانلل نذأي نأ يأ :ماعلا

 .راهتشالاب ماعلا نذإلا رسف نم دارم اذهو .هيف ىلصت يذلا عضوملا لوخد

 اهميقم نم نذإلا دارملاف الإو «يتآلا لاثملا ىلإ رظنلاب هب ديق :مامإلا نم هلوق

 ال ةعمجلا هيف اولصو عماجلا باب ةعامج قلغأ ول هنأ نم يدنجربلا يفامل

 باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز ۲٥۷٢ ةعمجلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .زوجت



 لاسےک۔ جب سس "__ سس () ن ینا لاواشرر

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٣٦٢/٢-۲٦٢ ةعمجلا ةالص

 ىلصملاب اهزاوج ىلع اوعمجأ اذهل ءطرشب سیل عماجلا دجسملاو

 (روهال 05١ :ص ةعمحلا ةالص يف لصف / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) . رصملا ءانف يف

 رصم يف ةعامجب رهظ ءادأ ءرفاسمو نوجسمو روذعمل اًميرحت هركو
 دجاسملا نأ دافأو .ةضراعملا ةروصو ةعامجلا ليلقتل اهدعبو ةعمجلا لبق

 نولصي مهنإف ؛ةعمجلا مهتتاف رصم لهأ اذكو «عماجلا الإ ةعمجلا موي قلغت
 باب / ةالصلا باتك «راتحملا در عم راتخملا ردلا) .ةعامج الو ةماقإ الو ناذأ ريغب رهظلا

 (ايركز ۳٣۱٣-۳٣٣ ةعمجلا

 رهظلا ءادأ نوجسملاو ءرفاسمو «قيقرو ءضيرمك روذعملل هركو

 هل بحتسيو .يلع نع كلذ ئوري ةعمجلا موي يأ اهموي رصملا يف ةعامجب
 يف ةعمجلا لبق اًدرفنم اھتالص هل هركيهنإف ؛ةعمجلا نع رهظلا ريخأت

 ءاوس (ةعامجب رهظلا ءادأ) :هلوق يواطحطلا يفو (حالفلا يقارم) حيحصلا

 «ئىلوألاب هريغ مكح ملعيل روذعملاب ديق امنإو ءاهدعب وأ ةعمجلا لبق ناك

 ريغ قرطت امبر هنأل ؛ةعمجلا ةعامج ليلقت ىلإ يضفت اهنأ ةهاركلا هجوو
 .اهريغ ةماقإب ةضراعملا ةروص هيف نألو ؛روذعملا ريغ ءادتقإلل روذعملا

 ءدنبويد باتكلاراد ٥۲۲ ةعمحلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح)

 باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز 757/١ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتك «قئافلا رهنلا

 ةالص باب / ةالصلا باتک «قئاقحلا نييبت ءہٹئوک ٤/۲ ٠١ ءايركز ٦٦۹/۲-۲۷۰ ةعمجلا ةالص

 ملی اھت او اف (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ۲۲۲/١ ءايركز ٥۳٤/۱ ةعمجلا

(I | ol) 

 ؟ يعم ںاہکن یل ريعروارعج وأ ل ومن لاك ان رر چ
 و ںیہ مگ تہب ںیم گہ ںیم ل کے ےڑب شٹرنایرہ -:(۲۹ے) لاوس



 لامک مہ سس ا )(  نان ادا شا

 ؟ے عا ایک یکروامج لع لوح ام یئابدوددج وم

 9 9 اک امأاًيلصموادماح باوجلا

 ۔ ےس اچ نر کم اننجااکن ديصدرحجج شک یا لبيك يفت یسک ہرن ماظن
 عماج دجسم ریغب ةيرق يف ةعمجلا یلص ول :ةيئايغلا ٰیواتفلا يفو

 مل وأ دجسملا اونب ةعمجلا تزاج مكاحو لاو اهيفو ءّىرق اهل ةريبك ةيرقلاو

 ءطرشب سيل عماجلا دجسملاو ءباوصلا ىلإ ليواقألا برقأ اذهو اونبي
 يف لصف / ريبك يبلح) .خلا رصملا ءانف يف ىلصملاب اهزاوج ىلع اوعمجأ اذهلو

 (روهال هه ١ ةعمحلا ةالص

 نذأو اهباب حتف نإف هراد يف همشحب يلصي نأ دارأ اذإ ناطلسلا اذكو

 باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ال وأ ةماعلا اهتدهش هتالص تزاج اًماع اًنذإ سانلل

 يف رشع سداسلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا «ىجارك ٠١۲/۲ ءايركز ۲٦٦٢ ةعمجلا

 (ايركز 48/١ ١ ةعمجلا ةالص

 «همكح يف ناكف ءہعباوت نم هنأل ؛رصملا ىلصم يأ :هالصم وأ هلوق

 ةلزنمب اهنأل ؛رصملا ةينفأ عيمج يف زوجي لب ؛ىلصملا ىلع روصقم ريغ مكحلاو
 نم دتما ام :ليقو «تويبلا مامأ ةعس :ةغللا يف ءانفلاو .هلهأ جئاوح يف رصملا

 (ىجارك ۲ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءقئارلا رحبل) .برغملا يف اذك ءهبناوج

 .رصملا ةينفأ عيمج يف زوجي لب ؛يلصملا ىلع روصقم ريغ مكحلاو
 می اھت او اف (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۱٦۸/۱ ةعمجلا باب / ةالصلا باتك ہةیادھلا)

 alva) | ۲۹:یئانتر و )

 انوہ لاش اکں وی تقموو فرص رتا ےک ماما ليد حجج
 ولي ل هذي زان کج ےن ںویمدآ ء٥۴ والم ےک ماما ںیم یارک -:(۲۹۸) لاوس



 لام سي تت () نفل اداغر

 ؟ےگ لا زامن یر ای ایکو م تسرد عج اکن ایک

 ےک ماما ےل ےک تک زامن کو مچ -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لوم لات سرد زامن یف کی چ لب تروم ل وكسما زل ؛ طر ش انوہ یز تقر ٣ کز کو ااع

 ۔ے مز الف کا ق یک لن یم دب وک ارض روك

 درر .رهظلا ءادأ مھمزل ٰیرقلا يفاولص ول رهاوجلا يف نأ ئرت لأ

 (ايركز ۷۱۳ ةعمحلا باب / ةالصلا باتك «راتخملا

 نيذلا ةثالثلا ريغ ولو ءلاجر ةثالث اهلقأو ءةعامجلا :سداسلاو

 «بيطخلا وهو ركاذلا نم دب ال هنأل ؛صنلاب مامإلا ىوس ةبطخلا اورضح

 :الاقو .هدوجس لبق اورفن ناف للا ركِذ ىلإ اًوَعْسانَقط :صسب هاوس ةثالثو
 نأل (راتخملا ردلا) ةعمج اهمتأو لطبت ال ةثالث يقب نإو ءتلطب ةميرحتلا لبق

 مزلف ءاًركاذ مزلتسی واولا وهو «عمجلا ظفلب اًقلعتم ركذلا ىلإ روضحلا بلط
 باب / ةالصلا باتك «راتحملا در) .ةينملا حرش يف همامتو «عمج مامإلا عم نوكي نأ

 ةيملعلا بتكلا راد ۲٦٢/٢ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز ۲٤/۳ ةعمجلا

 بتكلا راد ٠١5/7 ةعمجلا ةالص يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب ءدنبويد ایرکز و توريب

 می اھت او اف (توریب ةیملعلا

 al) / الار یت )
2 

 انعام ہعمج ںیم كد تاس ےک تر کیارواد موداکم اما کیا

 لا زامن لی چ ردنا ےک مكي نوا ڈ کال کک ب آے م -:(۲۹۹)لاوسس

 ؟ سينا اوم چے مجارام قلب قمر وت كيرداو رم ٣ںیم لوي ةنقتضروا ماما کیا کیک ب ےس بر

 ےک کے اك اچ انھج الو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہن تزاجإ ماعوکں ولاو ےن آے ر باب ےک ےک تحي ہوم ںاہج «جس لیک ت سرد عج ردنا



 لاک جب سل مئے سس ا) یل اداخرا
 اوہ اكل وی تقر رم کا مك و الع ےک ما ےل ےک ےنوہ جز امن یکہ عج كري ےرسود وہ

 ین اوہ نشو کپ آ اہل کا ا تروصل وتسم ایر شب روا یرورض

 ۔ے مزال کا قز امن كر ظة ابك لأ ہے ایگاھڑپ ہعحج بر طا بتم
 :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر باهش نب قراط نع

 وأ كولمم دبع :ةعبرأ ىلع الإ ةعامج يف ملسم لك ىلع ٌبجاو قح ةعمجلا
 ٠١( 517 :مقر ةأرملاو كولملل ةعمجلا باب / ةالصلا باتك «دؤاد يبأ ننس) .يبص وأ ةأرما

 ماعلا نذإلا :عباسلاو «ةعامجلا :سداسلا :ءايشأ ةعبس اهتحصل طرتشيو

 (راتخملا ردلا) .يفاك «نيدراولل عماجلا باوبأ حتفب لصحي وهو مامإلا نم
 اورضح نيذلا ةثالثلا ريغ ولو ءلاجر ةثالث اهلقأو ءةعامجلا :سداسلا هلوق

 هاوس ةثالثو بيطخلا وهو ركاذلا نم دب ال هنأل ؛صنلاب مامإلا ىوس ةبطخلا

 اًدحأ عنمی ال نأب اًماع اًنذإ سانلل نذأي نأ يأ ءماعلا نذإلا :هلوق .اوعساف :صنب

 رسف نم دارم اذهو ءهیف ىلصت يذلا عضوملا لوخد نع ةعمجلا هنم حصت نمم
 ةالصل ءادنلا عرش ٰیلاعت هللا نأل ؛اًطرش اذه ناك امنإو ءراهتشالاب ماعلا نذإلا

 ةعمج يمسن اذكو راهتشإلل ءادنلاو يللا رك ذ ىلإ اًوَعُساَف» :هلوقب ةعمجلا

 روضحلاب نينوذأم اهلك تاعامجلا نوكت نأ ىضتقاف .اهيف تاعامجلا عامتجال

 ملی اھت او تف (ایرکز ۲٢۷٢ ةعمجلا باب / ةالصلا باتک ءيماش) .مسإلا ىنعمل اًقيقحت

 are) | ۱۸:ٌئاضر یت د)

 انھڑب مبطخ چ كر سوو دعب ےک ےناھڑب ہعحج رواہ طخ گچ کیا

 کچ قرسوددعإ ےک ےناھڑپ زامن کعب روا طخ گج کیل ماماایک )۳۰۰٣(:- لاوس

 چک ں ولادی ردد حر ط سا ےب ساه يروا یئوکں اہ درم زان كب ج ؟ے انک ب ہبطخ
 ؟ں یاب اگوہہ تسرد



 لاس بم ٣ک( لاواشررا

 شوج انک یب مع یلص -:دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 وکب حاص ماما دعب ےک نخب ہبطخ کج کیا زین - ےس اج انوہ ٹن ہ کیا مامز روا بیطخ

 سین بس انموج ہاگوہ لأ عیب خ کم ییرسود کے ل سا ؛ ےہ اچ انھڑپ سینہ طخ کم كرس
 ومما اود كان ی برر لا لي زانو ج تلا ؛ے

 س يووم یوا” ےن ہیلعدڈنا مر یول صو ومگی قفم الوم تم الا يقف تررطح

 مضن ین یھبز امن یکں ولاد ہم ییرسود کے ایام فری کلیم باوج ےک لتس کیا ےک ر ط یا
 الا ترا ی یے , ا" 2

 ءےئاھڑپ زامفماما اب روا عددي ہبلخ رپ وعش اب غل ابان لوك گا کے دوبي ںیم سٹ ےہ
 ادب ہبطخ لج رکا الاو ےن ذب ہبطخ کا وہ مولعمی ےس سا وے اتاچوہ تسرورعمب هو
 حرط کا ہے ایل نام جم طخ اکے ےب اگوہہبطخ یہ یگ ل کارو یکی ہل اکی روا وہ
 رہا سار وب ےن رطح اکے اہ ايل نام تتم یھی طخ اکم ام! ےناو نی د ہبطخ کچ ییرسود

 سیم لوباتك شی زج رص وک ےراب ےک ہ لکم سا یکے الکی کپ ليت سوا یئامرف
 ( لیھکاذ ۲۹۸۸ی دوگیکوازز). “اک لیں یھت

 یئوکں یم تححص یز امن کا ؛ ےس اپ ان رک ینا اوکم اما ہدنت آہ کے یب ہصالخ ل اعر:
 ۔ےردہش كت

 نأب لعف ناف ءدحاو ءيشك امهنأل ؛بيطخلا ريغ يلصي نأ يغبنی ال

 باتك ءراتخملا ردلار .راتخملا وه ءزاج غلاب ىلصو ناطلسلا نذإب يبص بطخ

 ةالص باب / ةالصلا باتك «رهنألا عمجم ءیچارک ١17/7 ءايركز ۳۹۱۳ ةعمجلا باب / ةالصلا

 / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد 754/١ نيديعلا ةالص باب ليبق «ةعمجلا

 (ايركز ۲٥۸/۱۲ ةعمجلا باب

 .بيطخلا وه نوكي نأ مامإلا يف طرتشي ال هنأ مهعيرافت نم ملع دقو



 تھ سيسي تب و او

 / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا ءىجارك ۱٤۷/۲ ءايركز ۱۹/۳ ةعمجلا باب / ةالصلا باتک ءيماش)

 (هتئوك ١ 47/7 ءايركز ه ٠8/7 ةعمجلا باب

 .رهن راتخملا ىلع طرشب سيل مامإلاو بيطخلا داحتاو :ةينقلا يفو

 امك داحتالا ىلوألا نکل ؛زاج غلاب ىلصو لقاع يبص بطخ ول :ةريخذلا يفو

 ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .راثآلا حرش يف

 ملی اھت او اف (دنبوید باتکلا راد ۸

 (ھ۱۳۲۷۹۸ / اشر و )

00 
 رھی وا + ںیہ ے رکن ايب شیر کیا وج ںیہ بحاص م اع کیا -:(۳۰۱) لاوس

 بحاص ماما ےک دچک تمام یک مج سیب جسم سد حب ےک سا روا «ل ےنید یھ بطخ اک عج

 ںیم ريت یر سود هو دعب ےک لأ ٠ںیہ ےہ چ نا و نو ےک

 لب اکب حاص م اع ہروکرم وا« ںیہ ےترکت ماما یکی چ زامخرواربطخرکاچ ںاہوروا ںیہ ےتاج

 ؟ے مكايكاكز امن كلوي تم روا ؟ے اسیک

 مثل راكب اصبیظہراز -:دعب امأ ایلصمو اذماح باوخجلا

 روا زج یک جرد ےک بجاو ل زامن یک مج سیب تقي” طخ کے ل سا ؛ ےہ ںی بسانم

 شف واوا لاكش ل باق یک اب يزن ۔ےردربطخ ینو ے رک ماما وج کے ہ یر تم
 کر ش ےس تبين یک شپ آر دوا وہ یکہ ادا رف یا ےن پآروا لوب سد هذي زام
 راي« ںیہ ےت رکن ایی لابج سی ڑپ ںیہ وذ ایہ ناچ نگہ زانم کیا ےل سا ںی اوم
 یی رطاکےن ادا اترو یل ہدیہ ء ل زامن ليت وردا یی دربطخ ںیہ رکا ہک رود
 ےہ یھ ڑپ ز مٹر ہک یکم ےن لوب قت نش ہلا ؛ اج ایکز ار صا ےس سا دم آہ ےہ ںی
 وكس نايل یکے تاج وہ تسرد زامن یکن ا, ف کے اتوب مولعم ییا ے تارابع ی ب



 ظن ج يس )ااش

 ( ليمكا ؤط هربا دو یوا )ےس اه ايانب ہن لوم

 نأب لعف نإف ءدحاو ءيشك امهنأل ؛بيطخلا ريغ يلصي نأ يغبني ال

 در عم راتخملا ردلا) .راتخملا وه زاج غلاب ىلصو ناطلسلا نذإب يبص بطخ

 (ايركز ۳۹/۲۳-٤۰ ةعمجلا باب / ةالصلا باتک ءراتحملا

 ءاطورشمو اًطرش امهنوكل دحاو ءيشك ةالصلاو ةبطخلا :يأ امهنأل :هلوق
 در) اًدحاو امهلعاف نوكي نأ بانملاف ہطرش نودب طورشملل ققحتالو

 ال هنأ مهعيرافت نم ملع دقو :رحبلا نع درلا نم ١5 :ص يفو (راتحملا

 مل یل اھت او اف .بیطخلا وه نوكي نأ مامإلا يف طرتشي
(art | مو: لا s) 

 ؟طخ کیا ےل ےک ںوتعامجود کچ

 رم انس ہبطخ ےن ںوگولرا هس بحاص ماما لي زامن کیچ -:(۳۰۲) لاوس

 لج یکر سود ےن ںوگولر اش يقب روا ء كادر عمج زاب ےب ےک بحاص ماما ںی و ےن ںوگوارد

 ؟ ںیہ یوم ادا وچ زامن كل ولاودعب ناإايك یک کا دا تعامج یک عج ےک بطخر غار کا
 گلا ٤ل ےک تعامجرہ کوچ -: دعب امأ اًيلصمو اًذماح باوجلا

 ںوگوار د نج ںیم تروس وکس از پا کوم لاك كك ےک ںڑت اھ ودربطخ کیا ے اط طخ

 اضت کے اچون اء لوب یت سرد زامن کن اے یاد امن کے چ ےک بط خر یت دب ےن

 - ے اچ یک کں کک ی دا ے فرط یتا ینا ےک مولع تس روا۔ سیٹرکاداز امن یک ر وے

 بطخ ولف ءهیف ةبطخلا :عبارلاو ...... :ءايشأ ةعبس اھتحصل طرتشیو

 (ايركز ۱۹/۳ ةعمجلا باب / ةالصلا باتک ءراتحملا در عم راتحملا ردل) .حصت مل هيف ىلصو هلبق

 لبق اهنوكو ءةبطخلا اهتحص طرشو يأ :خلا اهيف ةبطخلاو هلوق
 ءةبطخلا نود اهالص ام ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ نم هانمدق امل ةالصلا



 ظ۶ ی ا )ااا

 ءطرش اهنألو ؛ةبطخلا سفن طارتشا ىلع عامجإلا ريدقلا حتف يف لقنو

 هنأل ؛ىلوأ ناكل رهظلا تقو يف يأ :هيف لاق ولو «هيلع قباس ءيشلا طرشو

 نوكي نأ حراشلا طرشو .حصت مل هيف ىلصو هلبق بطخ ول ىتح ءطرش

 باتك ءقئارلا رحبلا) .اًماين وأ امص اوناک نإو «ةعمجلا مهب دقعنت ةعامجلا ةرضحب

 (یچارک ١ 47/7 ہدنبوید ايركزو توريب ةيملعلا بتکلا راد ۲٥٢/٢ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا

 کرت ول هنأل ...... زجی مل لاوزلا لبق اوبطخو ةبطخ الب اولص ول یتح
 نییبت ىلع یپلجلا ةيشاح) .خلا اهعضوم ريغ ول اذكف ءزوجي ال ةعمجلا يف ةبطخلا

 م |ی ات شاوانن (ناتلم ةیدادمالا ةبتکملا ۲۱۹۱۱ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتک «قئاقحلا

 (ھ۱۳۲۱۷۷۹۹ / ے: اشر ی و)

۳َ 

 ان رہ ہبطخ اک مج یخ ےک یان نا ذأ
 ؟ل اوج لایلو ڑپ ہبطخ کیچ ی رخ ے د ناذآ کوج -:(۳۰۳) لاوس
 لومي روا طخ لم تروس لو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 0900 0 نلاذا قل ايكو 0

 موي ناذألا نإ :لوقي ديزي نب بئاسلا تعمس :لاق يرهزلا نع

 لوسر دهع يف ربنملا ىلع ةعمجلا موي مامإلا سلجي نيح هلوأ ناك ةعمجلا

 يف ناك املف ءامهنع هللا يضر رمعو ركب يبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناذألاب ةعمجلا موي نامثع رمأ ءاورثكو هنع هللا يضر نافع نب نامشع ةفالخ

 باتك «يراخبلا حيحص) .كلذ ىلع رمألا تبثف ءءاروزلا ىلع هب نذأف ثلافلا

 (۹۱۲ :مقر ةبطخلا دنع نيذأتلا باب / ةعمجلا

 e نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع :ثيدحلا يف اضيأو

 ةكولسملا ةقيرطلاو ءافلخلا ةنس نإ :ليق ءنالوق ثيدحلا اذه حرش يفو ءخلا



 لاسم ےے_سےل'ے__--__۔_۔۔() نفل اداشرا

 هللا یلص يبنلا ةنس عقاولا يف ءافلخلا ةنس نإ :لیقو «ةعدبب سيلو ةنس اًضيأ مھنع

 نیدشارلا ءافلخلا نإ :لوقن نأ انل نكميو «مهيديأ ىلع ترهظ امنإو ملسو هيلع

 تحتو ءداھتجالا ةبترم قوف ةبترملا هذهو ءةلسرملا حلاصملا ءارجإ يف نوزاجم
 نم اهرابتعا تبثي مل ةلع رابتعا ىلع مكحلا :ةلسرملا حلاصملاو «عيرشتلا ةبترم

 ننس حرش يذشلا فرعلا) .نيدهتجملل ال نيدشارلا ءافلخلل زئاج اذهو ءعراشلا

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۲٦٦٢ ةعمجلا ناذأ يف ءاج ام باب / ةعمجلا باوبأ «يذمرتلا

 ءربنملا ىدي نيب نونذؤملا نذأو ,سلج ربنملا مامإلا دعص اذإو
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع نكي ملو ءثراولا یرج كلاب

 ءدنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۱۷۱۱۱ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءةيادهلا) .ناذألا اذه الإ

 ءالعإ يف اذك «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱ ةعمجلا ةالص باب / ةالصلا باتک «رهنألا عمجم

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸۰۱۸ ةبطحلا دنع نيذأتلا باب / ننسلا

 (راتخملا ردلا) ربنملا ىلع سلج اذإ بيطخلا يأ هيدي نيب اًيناث نذؤيو

 باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .مهمالك نم رهظي امك ءةینسلا ليبس ىلع يأ

 ملك یکاھت او اف (ایرکز ۳۸/۳ ةعمحلا

(alle | ND 

 ؟ لا ا کوم ادا عمجر یخ ےک یا نا ذأ

 ٹول ن اذا ہدرگاءے فوم نا ذا وج لكي ےس بطخ ںی وم -:(200)لاوس

 ؟ لتي اكو مادا وچ ےن اجى ڑپ زانرا دميطخ ےک ناار ثار وا ےاج

 تنس نا ذأ كدي ےس ہبطخ ےک مج -: دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 نااار يخبر وا یگ وم ہو ےس ہجو یک رکا مہ اج ؛ ےس اپ شيئان ڑوھچ ےس ا صقلاب هے دم

 ۔ایگۓ تاج وہ وُہ امن یک واک ےئل ركادز اروا طخ ےک



 لام سي ب () نفل ادا

 ةينسلا ليبس ىلع يأ :ةيماشلا يفو ءبیطخلا يأ هيدي نيب اّیناث نذؤيو

 (ايركز ۳۸/۳ ةعمجلا باتك / راتحملا در) .مهمالك نم رهظي امك

 کلذب ربنملا يدي نيب نذؤملا نذأو سلج ربنملا مامإلا دعص اذإو
 ١1/1/١( رهنألا عمجم «دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ١51/١ ةيادهلا) .ثراوتلا ىرج

 راتحملا ليلعتلرايتحالا) .اهك رتب مثإلا يف بجاولاك ةدكؤملا ةنسلا نأ

 ملك ی اھت او اف ۱

 al) / ^: و(

 E ایکن مرو لوبطت ںولوو ےک مم

 ؟ےۓ اجانھڑب ایکس یم جز ےک لوبطتل ونور ےک وج -:(۳۰۵) لاوس

 تس ناابز نایمرد ےک لوبطق ل ولوو -:دعب امأ اًیلصمو ادماح باوجلا

 ولے اج یل رکا یو سیم لوردنا كح لح رغب ےک و تک وک ابز دبل ؛ ےس اچ انھڑپ ںی
 ۔ے اتوہ تنو اکت بلوق لك اع دیر ہے ںیم لوك

 هللا لوسر تعمس :لوقي يبأ تعمس :لاق ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نع

 مامالا سلجي نأ نيب ام يه ةعمجلا ةعاس ناش يف لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 (۸۰۴ :مقر ملسم حيحص) .ةالصلا ىضقت نأ ىلإ
 سولج نيب ام :لاقف «ةباجإلا ةعاس نع مالسلاو ةالصلا هيلع لئسو

 نسيف :جارعملا يف لاق (راتخملا ردلا) حيحصلا وهو ةالصلا متي نأ ىلإ مامإلا

 (ایرکز 47/5 ةالصلا باتك / يماش) .ت وکسلاب رومام هنأل ؛هناسلب ال هبلقب ءاعدلا

 هماسقأب اًميرحت هوركم مالكلاف هدعب امأ ءعورشلا لبق فالخلا لئسو

 زوجي ال ءاعدلا يف عرش اذإو :هرصتخم يف يلاقبلا لاقو .عئادبلا يفامك

 :ليقو .اومثأ كلذ اولعف ناف ءاًرهج ناسللاب نيمأت الو نيديلا عفر موقلل



 لاس ےس حب ےس مے )نیا اداشرا

 اذإ كلذكو  .ٰیوتفلا هيلعو ءلوألا وه حيحصلاو «مهيلع مثإ الو اوؤاسأ

0 00" 

 (ايركز ٠٠/۳ ةعمجلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ىوتفلا هيلعو

 art) | (۹:ٰفاضر یی د)

 ےہ یرورض نمشي ولا زودن اروو ےک كح طخ کے

 ؟ے یرورض انھی وا زود نارود ےک نس ہبطخ کم ایگ -:(٦۳۰)لاوس

 لوك نصيبا زود نارود ےک طخ -: دعب امأ اًیلصمو اًدماح باوجلا

 ليرات تاب یار عالب من ات ؛ ںیہ ےک ٹیم ے اچ ےک تاو بلب ؛ےہ ںی یر ورش

 ( ر۵ لزاونلا باتل انتس )ومن بس اکی اوكا ان ےل ےک ںورسودوجج تاعك

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 «يراخبلا حیحص) .خلا ...... هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا :لاق

 ٤( ۰ :مقر ملسم حيحص ء۱۰ :مقر ۱ خلا نوملسملا ملس نم ملسملا باب / ناميإلا باتك

 فنصملا) .بطخي مامإلاو يبتحي ناك هنأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 (يملعلا سلجملا 07/8١ :مقر ۹۱/۰ ةعمجلا موي ءابتحالا يف باب / ةعمجلا باتک «ةبيش يبأ نبال

 امك وأ اًعبرتم وأ اًيبتحم سلج ءاش نإ ةبطخلا دنع لجرلا دھش اذإو

 سماخلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةينامخراتاتلا ئواتفلا) .ةقيقح ةالصب سيل هنأل ؛رسيت

 / ةالصلا باتک ءةيدنهلا ٰیواتفلا ءايركز ۳١٠١ :مقر 059/7 يناثلا عونلا ةعمجلا ةالص يف نورشعلاو

 می اھت او اف (ايركز میدق 4/١ ١ ةعمحلا ةالص يف رشع سداسلا بابلا

 («۱٣۲۳۸۱۱۸ / Ueھ(

 ؟گۓ اج یھب عررظ كلوا نا ذا یک عج
 یکے اج یدرک تم رط کں وفا ذآ اع لو نا ذأ یک عج -:(۳۰ك) لاوس



 لاسم 27700 ني اداشر

 ؟ك اج یکی دلج سیم سا
 حرطیکں وفا ذأم اع نا ذأ یک حج -:دعب امأاًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے لكتاب لوى اى زاب دلج كك اچ کد
 بقاث ٥٦ ناذألا باب / حاضيإلا رون) .ةماقإلا يف عرسيو ناذألا يف لهمتيو

 می اھت شاد طتف نوید وپڈ كب
 aI) / /۹:ٰئافضر ی  د)

 ؟ے لوم عروش بكت ليضف کن د ےک حب
 ے رعب لس برخم ناو ےک تارت تليضف یکن ید كج -:(۳۸) لاوس

 ؟ے تی حجاب ےہ لون ورش

 کے اتوہدافتسم ےس تاياور حی -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 نادك عج وج ےہ اج وہ ورش تليضف یک مج بش ےس دعب ےک برخ ند ےک كرار

 ۔ے یار کت برخم
 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 .نيتعمجلا نيب ام روتلا نم هل ءاضأ ةعمجلا موي يف فهكلا ةروس أرق نم :لاق

 :ص اھعم رک ذی امو فهكلا ةروس ة ءارق يف بیغرتلا / ةعمجلا باتك ءلمكم بيهرتلاو بيغرتلا)

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱۱۰۷ :مقر 8

 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ىلع اًفوقوم ہدنسم يف يمرادلا ىور

 تيبلا نيبو هنيب ام رونلا نم هل ءاضأ ةعمجلا ةليل فهكلا ةروسأرق نم :لاق

 (۱۷۸ :ص لمکم بيهرتلاو بیغرتلا يفاذك «ه 45/7 يمرادلا ننس) .قيتعلا

 هقثو دقو «ينامرلا رانيد نب ىيحي مشاه ابأ الإ هب جتحم تاقث هلاجر

 يناكوشلل نيركاذلا ةفحت) .متاح وبأو «ةعرزوبأو نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ
 (توریب ةيفاقثلا بتکلا ةسسؤم ۳٤٣٤٣ :ص



 لاو ےےططظ' ؟ڈٗ __ىےئ٘ئتر اھت ار

 همحر يعفاشلا هيلع صن امك ءاهتليل اذكو ةعمجلا موي اھت ءارق بدنیف
 ةعمجلا موي تاياور يف عقو اذك :هيلامأ يف رجح نبا ظفاحلا لاق ..... هللا

 ريدقلا ضیف) .اهمويب ةليللاو هتليلب دارملا نأب عمجیو ءةعمجلا ةليل تاياور يفو

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸۹۲۹ :مقر تحت ٣٦ ٢٢ ٣٥٢

 alrite) / ۳۷:یئامنتر ٹد)

 نی تک ماب فر ةروس لام رعب بش ایک

 ر یک حجاب ںیہ ےک تڑپ فركة روسدعإ ےک برضم كت ارب -:(9) لاوس

 ؟یگۓ اج ینہ فباءروسدعإ ےک
 تار کی مج یم لوتتاور ب ضب -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تليضف ونک لالي یھب یم تار کاک ل لإ كت اتا تومن کے ذب فرك روس یھب یم

 ۔ے رر یر ہش وک: لاب س نومك سيرته دای ز نی: کے اہ وہ لگام
 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ىلع اًفوقوم هدنسم يف يمرادلا ىور

 تيبلا نيبو هنيب ام رونلا نم هل ءاضأ ةعمجلا ةليل فهكلا ةروسأرق نم :لاق

 (۱۷۸ :ص لمکم بيهرتلاو بیغرتلا يف اذك «ه 45/7 يمرادلا ننس) .قيتعلا

 هقثو دقو «ينامرلا رانيد نب ىبحي مشاه ابأ الإ هب جتحم تاقث هلاجر

 يناكوشلل نيركاذلا فح .متاح وبأو ءةعرزوبأو نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ

 (توريب ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ۳٣٤٣ :ص

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 .نيتعمجلا نيب ام روتلا نم هل ءاضأ ةعمجلا موي يف فهكلا ةروس أرق نم :لاق

 :ص اھعم رک ذی امو فهكلا ةروس ة ءارق يف بيغرتلا / ةعمجلا باتک ءلمکم بيهرتلاو بيغرتلا)

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱۱۰۷ :مقر 8



 لامےک هم سيسي _ے___|۔(0 نفل ادا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ءامسلا نانع ىلإ همدق تحت نم ٌرون هل عطس ةعمجلا موي يف فهكلا ةروس أرق نم

 باتك ءلمکم بيهرتلاو بيغرتلا) .نيتعمجلا نيب ام هل رفغو ةمايقلا موي هل ءيضي

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱۱۰۸ :مقر ۱۷۸ :ص اھعم ركذي امو فهكلا ةروس ةءارق يف بيغرتلا / ةعمجلا

 همحر يعفاشلا هيلع صن امك ءاهتليل اذكو ةعمجلا موي اهت ءارق بدنيف

 ةعمجلا موي تاياور يف عقو اذك :هيلامأ يف رجح نبا ظفاحلا لاق ...... هّللا

 ريدقلا ضيفر .اهمويب ةليللاو هتليلب دارملا نأب عمجيو «ةعمجلا ةليل تاياور يفو

 مل یل اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸۹۲۹ :مقر تحت ٦ ٣٢٢

 alv) / سب لامر یت و)

 ؟ اگ اج وہ فاکی ید آے نیند زوي ل شاعت نی ایک

 رفاكاي نف انمددایک مسد زورا كل متم نت یو ورکا -:(۳۰۰) لاوس

 ؟ اگے اجوہ

 دراو نوشی لٹ فل ٹی دع -: دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 اکس اروا ء ںیہ ےک لد ےک س ا ٰیلاھت لا ول ےرد ڑومچمر زعالب تكس ن ج کہ ج

 ولزا کی مج ن دارم یقافن اكل کارد ںاہی ولج ات اجوہ عر یک ل وے فانه لو

 ۔ے قی طاکن شنانم انی دڑوھیر ذا
 تم لٹا ہو ذا اند ڑوھچوکی ج ےس جو كت لفخروا یاو ال فی ئوکر گا اپ

 ہوروا ےہ ل وچ اکے اتر نمو ورا كيل ےس الاو ےن کل ایج ںوقفانمرواءے

 لاجل ليت اب لوى رود كرفكل یم ی اروا ے ات مزال تس دابتغا ےک ےریقتحوکس أ

 ۔کے اج اید کرار قش یف انمايرفاكوكس أ



 لاسم اے( نی٠ا اداشرا

 هللا یلص هللا لوسر نأ هنع ٰیلاعت هللا يضر يرمضلا دعجلا يبأ نع

 يآ نسر .هبلق ىلع هللا عبط اهب انواھت عمج ثالث کرت نم :لاق ملسو هيلع

 ءاج ام باب / ةعمجلا باوبأ ءيذمرتلا ننس 2١51/١ ةعمجلا كرت يف ديدشتلا باب / ةالصلا باتك «دؤاد

 ١9( :مقر يئاسنلا ننس ء۱۱۲۱۱ رذع ريغ نم ةعمحلا كرت يف

 ءاًقفانم هبتك :ليقو «هيلإ ريخلا لاصيإلا عنمب هبلق ىلع متخ يأ عبط
 راد ٦٢٤/٣ حيتافملا ةاقرم) .قفانم وهف رذع ريغ نم اًنالث ةعمجلا کرت رم لاق

 (توريب ةيملعلا بتكلا

 هبلق ريصي نأ عبطلابو ءرذع الب كرتلا نؤاهتلا دارملا :يقارعلا لاقو

 (دنبويد ةيمعنلا ةبتكملا ١64/١ يئاسنلا ىلع شماه) .قفانم بلق

 هيلع دقتعي ىتم اًرفك رفكلا نوكي ال :ةفينحوبأ لاق :عيبانيلا يفو

 (ايركز ۲۸٦۱۷ ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا) . بلقلا

 يماش) .نسح لمحم ىلع همالك لمح نكمأ ملسم رفكب یتفیال
 ملی اھت او اف (ايركز ٦

 AIPA) / ما: لاش رئد)

0 



 ات رع ا

 لاسم ےک نگ ريع سک

 تب رطروا یز ارش یکز ام یر یت
 ؟ے قير طايلاكٌكيادأ كس اروا ؟ںیہایکایئارش کز امن کدی -:( ")لاوس

 ج لو طارش یو ککے ےک دیع - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لقشر وارفا نت مکا مک والم ےک ماما دوا ءماع ذا ہیکداب آی دب: الش ںیہ ے ےک ہعج

 لا ذل نیب دیعیکب ج؛ ےہ فوج تاق اد نا ذأ ل وج ہک یب قرفتہلا؛ہربیغو تعا
 زامفطخ اکر یت کب ج ےس بجاووج ؛ے اتوہ لكي ےس زامن طخ اک حج زی ۔ےہ لات م اق او
 وج ء ںیہ بجاو یھب یر یگ منا زم ۹ ٹی يعز امن لي ذأ والعدس تنسودروا ےس اتوہدحب ےک
 نتا د 2 0پ تین کے ری ہت طرد یکز امنروا۔ےہ ںی شوج زام

 ليم ںیہ مکرم نج ےس ل یوکے وہ ےت اھٹُا جا پ ںونود دب ےک سا: لايم سی

 رحب ےک سا د لان ب تاپ دحب ےک ريباك بر سیتر وا ءںیہر ےت ڑوھچ تاب دعب ےک لورود
 ادا کت یو نر سکت ےک ريدا کرن ترک خال
 روا ںیہ یر مگن شرکا حجاب ہبحرم نیت لب ؛ لب اہ ہن ںیم وار دعب ےک نك ذب تدوم

 روا لب اج ےل سیم وکرر کک یکے اھا حا ریت عب ےک سا +ںییعدناب ہن تاپ یم نایمرد
 (۵ ۹ےک ی )۔ںیرکی روي لوم ب صز امہ

 روا ہنر م۹ سی ءا تبا ےک ہبطخ لكي ںیہ ل ءاك اج اھڑپ ہہطخ رحب ےک دیعزام

 ےن طخ لک اج کل تشیکروا۔ےہ بج انب رك ات کہ مع ےس سیب ےرسود



 لاسک نئ مت ےسٗصیپسھےےے سک ) نیٹ اداشر
 ۔ںیہ رش موريس تنس سا دوا لا اش ےس یٹپار ینا

 ةمدقملا اهطئارشب ةعمجلا هيلع بجت نم ىلع حصألا يف امهتالص بجت
 (ايركز ٥٥٤٤ نيديعلا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .اهدعب ةنس اهنإف ؛ةبطخلا ىوس

 اهلبق ةبطخلاو ...... هؤانف وأ رصملا :ءايشأ ةنس اهتحصل طرعشيو

 .مامإلا ريغ لاجر ةثالث مهو ةعامجلاو «ماعلا نذإلاو ...... اهنفد يفاهدصقب

 (توریب ةيملعلا بتکلا راد ۱۹۰-۱۹۲ :ص ةعمجلا باب / ةالصلا باتک «حالفلا يقارم عم حاضيإلا رون)

 ءانثلا أرقي مث ةميرحتلل ربكي مث ديعلا ةالص يوني نأ امهتالص ةيفيكو

 يمسي مث ذوعتي مث ءاهنم لك يف هيدي عفری اًنالث دئاوزلا تاريبكت ربكي من
 «ىلعالا كبر مسا حبسب نوكت نأ بدنو .ةروس مث «ةحتافلا أرقي مث ءاٌرس

 نأ بدنو .ةروسلاب مث ةحتافلاب مث ةلمسبلاب أدتبا ةیناثلل ماق اذإف عجرب مث
 اذه «ىلوألا يف امك هيدي عفريو اّنالث دئاوزلا تاريبكت ربكي مث ةيشاعلا نوکت

 مدق نإف «ة ءارقلا ىلع ةيناثلا ةعكرلا يف دئاوزلا تاريبكت ميدقت نم ىلوأ

 ماكحأ اهيف ملعي ةالصلا دعب مامإلا بطخي مث ءزاج ة ءارقلا ىلع تاريبكتلا

 ةبطخ يف ربكيو (حاضيإلا رون) رطفلاك ىحضألا ماكحأو -- رطفلا ةقدص

 رثكأ لعجي نأ يغبني ال نکل ؛ةياورلا رهاظ يف ددع كلذل سيلو نيديعلا

 ةبطخ يف ربكي امم رثكأ ىحضألا ديعلا ةبطخ يف ربكيو «ريبكتلا ةبطخلا

 ءاهريغو ةعمجلا يف ديمحتلاب بيطخلا أدبيو .ناخ يضاق يفاذك ءرطفلا

 ىرتت عستب ىلوألا حتفتسي نأ بحتسیو .نيديعلا ةبطخ يف ريبكعلاب أدبيو

 :هلوق .هعم موقلا ربكيو ءةنسلا وهو :دوعسم نب هللا دبع لاق .عبسب ةيناشلاو

 هل نوكيف عبرأ لضفألاو ءاهيضقي ال مامإلا عم اهكردي ملف ةالصلا هتتاف نم

 ةالص هتتاف نم :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يور امل ىحضلا ةالص



 لاک ني عت لاک بیا یت اداشر
 :ةيناثلا يفو ءىلعألا كبر مسا حبسب ىلوألا يف أرقي تاعکر عبرأ یلص ديعلا

 .ىحضلاو :ةعبارلا يفو «ءىشغي اذإ ليللاو :ةنلاثلا يفو ءاهحضو سمشلاو

 .ىهتنا ءاليزج اًباوثو اليمج اًدعو ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع كلذ يف يورو

 ةيملعلا بتكلا راد ۱۹۸-۱۹۹ :ص نيديعلا باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم عم حاضيلارون)

 ءايركز ٥١٥٣-١۷٥-٣۹ نيديعلا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا در عم راتخملا ردلا يفاذك «توريب

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٦٦١١ نيديعلا باب / ةالصلا باتك «قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا

 ىلع ةهاركلا تقو جورخو سمشلا عافتراب ةالصلا تقو لخد اذإف

 يف امل ةماقإ الو ناذأ الب نیتعکر سانلاب مامإلا يلصي هعضوم يف هانيبام

 هللا یلص هللا لوسر عم تدهش هنع هللا يضر سابع نبا لئس :نيحيحصلا

 مث ىلصف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر جرخ !معن :لاق ءديعلا ملسو هيلع
 ربكيف «عامجإلا هيلعو ءثراوتملا هنألو ؛ةماقإ الو اناذأ رک ذی ملو ءبطخ

 .رم ام ىلع ینٹیو هترس تحت هيدي عضب مث مارحإلا ةريبكت

 تاحيبست ثلذ ردق ةتكسب نيتريبكت لك نيب لصفي تاريبكت ثلث مش
 نهنم ةريبكت لك دنع هيدي عفريو ءدیعبلا ىلع هابتشإلا الإ لاصتالا ىدؤي الئل

 ةروسو ةحتافلا أرقيو ذوعتيو ةثلاثلا دعب امهعضي مث «نهئانثأ يفامهلسريو

 ة ءارقلاب ئدتبي ةيناثلا ةعكرلا ىلإ ماق اذإف ءعكريو ربكي مث ءةعمجلا يفامك

 ءعکر یو ربكي مث «ىلوألا يف ةريبكت ةئيه ىلع تاريبكت ثلث اهدعب ربكي مث
 .هلبق ةیناثلا يفو ريبكتلا دعب ىلوألا يف ة ءارقلاو .ثلث ةعكر لك يف دئاوزلاف

 ىسوم يبأو دوعسم نبا لوق وهو انئاملع دنع ديعلا ةالص ةيفيك اذكه

 يردبلا دوعسم يبأو ريبزلا نباو رماع نب ةبقعو ناميلا نب ةفيذحو يرعشألا

 يف يراخبلا هاكحو ءدمحأ نع ةياور وهو ءيروثلاو نيريس نباو نسحلاو



 لاس ندي ےسٗصےٗے.ے٣۱٠ےدَےمےےس ےس (ا) نیٹ اداشرا

 ءاضيأ باطخلا نب رمع لوق هلعج ریرحتلا يفو «سابع نبال اًبهذم ہحیحص
 .ءاربلاو ديعس ابأ يناينيغرملا دازو

 ةيناثلا يفو اتس ىلوألا يف ربكي :هلوق رهاظ يف دمحأو کلام لاقو

 لاقو .يعازوألاو يرهزلا بهذم وهو ريبكتلا دعب اهيفًارقيواًسمخ
 «ريبكتلا دعب امهيف أرقيو ءاّسمخ ةيناثلا يفو اًعبس ئلوألا يف ربكي :يعفاشلا

 يف ربكي :يح نباو هللا دبع نبا کیرش لاقو .سابع نبا نع يورم وهو
 ىحضألا يفو ءىكلذك ةیناثلا يفو «ة ءارقلا دعب دئاوز اًعبرأ ىلوألا يف رطفلا

 اهركذ رخأ لاوقأ ةعست اهيفو «ة ءارقلا دعب ةعكر لك يف ةدئاز ةدحاو

 .ةيادهلا حرش يف يجورسلا

 هللا يضر ةشئاع نع :لوألا :ةعبرأ ىنعملا اذه يف ةيورملا ثيداحألاو

 ةيناثلا يفو ءعبسب ىلوألا يف «نيديعلا يف ربكي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك هنع

 ةجام نباو دؤادوبأ هاور ءعوكر لا يتربكت ىوس ة-ءارقلا لبق سمخب
 .ةعيهل نبا هب درفت لاقو ءمكاحلاو

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع :يناثلا

 يف سمخو ىلوألا يف عبس رطفلا يف ريبكتلا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يف يذمرتلا لاق .ةجام نباو دؤاد وبأ هاور امهيتلك امهدعب ة ءارقلاو ءةیناشلا

 .حيحص وه لاقف هنع يراخبلا تلأس :للعلا

 هدج نع هيبأ نع ينزملا فوع نب رمع نب هللا دبع نب ريثك نع :ثلاشلا

 ة ءارقلا لبق اًعبس ىلوألا يف نيديعلا يف ربك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ

 نسح ثيدح يذمرتلا لاق ءةجام نباو يذمرتلا ہاور ءاّسمخ ىرخألا يفو
 اًدمحم تلأس ئربكلا هللع يف لاقو «بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وهو

 .يعفاشلا ةلدأ هذهو ءهنم حصأ بابلا اذه يف سيل لاقف ثيدحلا اذه نع



 لا نإ دي ل"( نیٹ لادن
 نب ةفيذحو يرعشألا ىسوم ابأ لأس هنأ صاعلا نب ديعس نع :عباربلا

 يف ربكي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك فيك امهنع هللا يضر ناميلا
 :ةفيذح لاقف ءةزانجلا ىلع هريبكت اًعبرأ :ىسوموبأ لاقف ؟رطفلاو ىحضألا

 هاور «مهيلع تنك ثيح ةرصبلا يف ربكأ تنك كلذك ىسوموبأ لاقف ءقدص

 فكلذكو .هطرش نم ملع امك هنم نيسحت هتوكسو هيلع تكسو «دؤادوبأ

 نب نمحرلا دبعب هل يزوجلا نبا فيعضتو هرصنخم يف يرذنملا هيلع تكس

 هقثو هيف حيقنتلا بحاص لوقب ضراعم دمحأ مامإلاو نيعم نب نعالقن نابوث
 نبا لاق «هدنس يف ةشئاع وبأ نکل ؛سأب هب سيل :نيعم نبا لاقو ءدحاو ريغ

 صاعلا نب ديعس ىلوم وه :ةشئاع وبأ مكاحلا لاق نكل ؛هلاح فرعأ ال :ناطقلا

 .لوحكم هنع يورو نامي نب ةفيذحو يرعشألا ىسوم ابأو ةريره ابأ عمس
 نم كلذ وحن ةثالثلا ثيداحألا كلت نم لك يفف ملس ولو

 ءاًدنس هبارطضا ةدش عم مالكلا نم ةعيهل نبا يف اميف لوألا امأ ءفيعضتلا

 دبعب لوألا ءامهحيحصتب لوقلا عنم دقف هنايلي ناذلا نارخآلا ناثيدحلا امأو

 نعو .يوقب سیل :يئاسنلا لاقو .ىيحيو لبنح نبا هفعض يفئاطلا نمحربلا
 دبع نب ریثک نأب يناثلاو .فيعض وهو لمؤملا نب هللا دبع لثم هنأ متاح يبأ

 يف هثيدح ىلع برضو اًئيش يواسي ال دمحأ لاقو .كورتم مھدنع هللا

 :ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو «ءيشب هثيدح سيل نيعم نبا لاقو .دنسملا

 هلوق وه يعفاشلا نم لوقلا عاطقاو ءثيدحلا يهاو ةعرزوبأ لاقو .کورتم
 نب دمحأ لاقو ءلوقلا هيف يعفاشلا عطقأو بذكلا ناكرأ نم نكر هنأ هيف

 حيحص ثيدح ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع نيديعلا ريبكت يف سيل :لبنح
 نأ ىلع مهرباكأو ةباحصلا رثكأ لوقب ذخألاف كلذك رمألا ناك اذإو .ىهتنا



 لاس زی يي لا نشر
 .ىلوأ ةدايزلا ةلقب تاولصلا رئاسل ةفلاخملا ةلق هيف

 نايفس انأ قازرلا دبع جرخأ ام وه ةباحصلا نع يورملا قیرطو

 يف ربكي ناك دوعسم نبا نأ دوسألاو ةمقلع نع قحسإ يبأ نع يروشلا
 غرف اذإف ءأرقي ةيناثلا يفو ءعکر یف ربكي مث «ة ءارقلا لبق اًعبرأ اًعست نيديعلا

 .عكر مٹ اًعبرأ ربك

 دوعسم نبا ناك لاق دوسألاو ةمقلع نع قحسإ يبأ نع رمعم انأ

 نع صاعلا نب دعس مهلأسف يرعشألا ىسوم وبأو ةفيذح هدنعو اًسلاج

 هنإف هللا دبع لس ءيرعشألا یسوم وبأ لاقف ءىحضألاو رطفلا موي يف ریبکسلا
 مث عكر یف ربكي مث أرقي مث اًعبرأ ربکی دوعسم نبا لاقف هلأسف انملعأو انمدقأ

 .ة ءارقلا دعب اًعبرأ ربكي مث أرقيف ةيناثلا يف موقي

 لاقو ءقورسم نع يبعشلا نع دلاجم انأ ميشه انث ةبيش يبأ نبا یورو
 سمخ :تاريبكت عست نيديعلا يف ريبكتلا انملعي دوعسم نب هللا دبع ناك

 .نیت ءارقلا نيب يلاويو ةرخآلا يف عبرأو ىلوألا يف

 نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينحوبأ انأ نسحلا نب دمحم ىورو
 هعمو ةفوكلا دجسم يف اًدعاق ناكو دوعسم نب هللا دبع نع يعخنلا ميهاربإ

 يبأ نب ةبقع نب ديلولا مهيلع جرخف يرعشألا یسوم وبأو نامي نب ةفيذح

 :الاقف ؟عنصا فيكف مكديع ادغ نإ لاقف ءذئموي ةفوكلا ريمأ وهو ءطيعم

 الو ناذأ ريغب يلصي نأ دوعسم نب هللا دبع هرمأف نمحرلا دبع ابأ اي هربخأ

 نيت ءارقلا نيب يلاوي نأو ءاًعبرأ ةیناثلا يفو اًسمخ ىلوألا يف ربكي نأو «ةماقإ

 نبا نع يور دقو :يذمرتلا لاقو .هتلحار ىلع ةولصلا دعب بطخي نأو
 لبق اًسمخ ىلوألا يف ءتاريبكت عست نيديعلا يف ريبكتلا يف لاق هنأ دوعسم



 لاس نیک ےک 0ا اشاا

 يور دقو «عوكر لا ةريبكت عم اًعبرأ ربكي مث ة ءارقلاب أدبي ةيناثلا يفو ة ءارقلا
 ةرضحب هلاق حیحص رثأ اذهو «ىهتنا اذه وحن ةباحصلا نم دحاو ريغ نع

 .تاعكر لا دادعإ لقنك هنأل ؛عفرلا ىلع لمحي اذه لثمو «ةباحصلا نم ةعامج

 هتياغ :انلق ؟هفلاخي ام سابع نباو ة-ريره ىبأ نع يور :ليق ناف

 سابع نبا نع يورملا نأ عم دوعسم نبا نع يورمل وأ حجرتيو ءةضراعملا

 سابع نبا نأ ءاطع نع حيرج نبا نع عيكو انث ةبيش يبأ نبا یورو . ضراعتم
 نب ديزي انثدح لاقو «ةرخآلا يف اتسو ىلوألا يف اًعبس ةرشع ثلث ديع يف ربك

 ةرشع ينثا ديع يف ربك سابع نبا نأ رامع يبأ نب رامع نع ديمح انأ نوره

 دلاخ انأ ميشه انثدح :لاقو .ةرخآلا يف اًسمخو لوألا يفاًّعبس ة-ريبكت

 عست ربكف ديع موي سابع نبا انب یلص :لاق ثرحلا نب هللا دبع نع ءاذحلا

 هاورو نیت ءارقلا نیب يلاوو «ةرخآلا يف اًعبرأو ىلوألا يف اسمح تاريبكت

 يورملا برطضاف كلذ لثم ةبعش نب ةريغملا لعف :هيفو دازو قازرلا دبع
 «هل قفاوملا عوفرملا حجرتي هبو ءبارطضالا نم ملاس دوعسم نبا رثأو «هنع

 هتيعرشو ءانث ريبكتلا نأ وهو ءاضيأ ىنعملاب نيت ءارقلا نيب ةالاوملا حجرتيو
 دعب عرش ةريخألا يف عرش ثيحو حاتفتسالا ءاعدک ة ءارقلا لبق ىلوألا يف

 لمع نأ :هريغو ةيادهلا بحاص لاق مث .ريبكتلا كلذكف تونقلاک ةءارقلا

 لوقب ديعلا ةالص يف لمعلاب ءافلخلا هينب رمأل سابع نبا لوقب مويلا ةماعلا

 «دئاوزلا ىلع هنع ةيورملا تاريبكتلا عيمج لمح يعفاشلا نأ الإ مهدحأ

 يف نوربكي هبهذمب اولمع ثيحف تايلصالاو دئاوزلا ىلع اهولمح انؤاملعو

 يف اًعبرأو ىلوألا يف اًسمخ وأ ىلوألا ةياورب المع دئاوز اًسمخ ةعكر لك

 .ةيناثلا ةياورلاب المع ةيناثلا



 لاسے نری ےس ل سس ) نیناملاداشرا

 ةيناثلابو رطفلا يف ىلوألا ةياورلاب ذخألا ىلوألا نأ :طيحملا يف ركذو

 لاغتشال ناصقنلا ةياورب ىحضألا صيصختو «نيتياورلاب المع يحاضألا يف

 ىلإ بتك ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ يور املو «نيبارقلاب سانلا

 نأ اذهب ملع دقو ءرطفلا رخأو ىحضألا لجع :نارحبب وهو مرحأ نب ورمع
 بهذملا نأو يعفاشلا بهذم فالخ هب انلمع ثيح سابع نبا بهذمب انلمع

 لمع نم اوركذ يذلاو «هب حجرت امل دوعسم نبا لوق وهو لوألا وه اندنع
 اننامز يف امأ ءمهنمز يف ناك كلذب ءافلخلا هينب رمأل سابع نبا لوقب ةماعلا

 ال امسا ةفيلخ نوكي اًمئاق رصمب نوكي يذلاو «نآلا ةفيلخ الزأ لاز دقف

 ملع ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال ام ىلع هيف ةفالخلا طورش ضعب ءافتنال ؛ىنعم

 سابتلالا عقي ال ثيح نکل ؛اندنع بهذملا وه امب نآلا لمعلاف ءاهطورشب
 :ص ديعلا ةالص يف لصف / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) .ملعا اسلا .سانلا ىلع

 ملی اھت او تف (۷٢ت۷

 allt) / ۲۵:ی اتری د)

 ؟ے ات ام ڑ اکڑ اکل اس تک يعز ارفروامحمج
 ے الوفا مے لاس ےک میز آ کانت ےک تع امج گول مت )۳٣٣(:- لاوس

 ؟ے ی اش یز ارن یکدییع وا وچ سیم ی ایک ںیہ ےک لادا یھ ےک

 ۰ ا يوب كا سصٰپپ, فاوختلا

 -<-:/اجانعاب لي زامن بس ن دیعو عم لوش ےک ےک سأ وہ لبو لمك

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 قدنخلا موي ينضرع مث ءينزجی ملف ءةنس ةرشع عبرأ نبا وهو دحأ موي هضرع
 «زيزعلادبع نب رمع ىلع تمدقف :عفان لاق «ينزاجأف «ةرشع سمخ نبا انأو



 لام نیر ا( )ناشر

 ءريبكلاو ريغصلا نيب دحل اذه نإ :لاقف ءثيدحلا اذه هتثدحف ءةفيلخ وهو

 باتك «يراخبلا حیحص) .ةرشع سمخ غلب نمل اوضرفي نأ هلامع ىلإ بتكو

 باب / ةرامإلا باب «ملسم حيحص ء٢٦٦۲ :ف ۲٥۹۰ :مقر 55/١" نايبصلا غولب باب / تاداهشلا

 (1854 :مقر ۱۳۱/۲ غولبلا نس

 «لازنإلا وه لصألاو ءلازنإلاو لابحإلاو مالتحالاب مالغلا غولب

 مالغلا يف يأ - امهيف دجوي مل ناف ءلبحلاو ضيحلاو مالتحالاب ةيراجلاو

 راتخملاردلا) .يتفي هب ةنس ةرشع سمخ امهنم لكل متي ىتحف ءءيش - ةيراجلاو
 (یجارک ٥٥٣/٦ ءايركز ۲۲٦۱۹ مالتحالاب مالغلا غولب يف لصف / رجحلا باتک ءيماشلا عم

 ةنس ةرشع سمخ ايهتنا اذإ ءةيراجلاو مالغلا غولبب مكحي يذلا نسلاو

 .ىوتفلا هيلعو «ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءيعفاشلاو دمحمو فسوي يبا دنع
 (ايركز ۲٥۹۱٢ :مقر ۲۸۰/۱٦ رجحلا عاونأ نایب يف يناثلا لصفلا ءرجحلا باتک ةيناححراتاتلا ىواتفلا)

 باتک راتخملا ردل) .اًرداق اًغلاب القاع اًركذ اًرح اًملسم هنوك طرعشيو

 ملك ی اھت او اف (ايركز ۲۸۰/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا

(alya | Fa: ید ( 

 ؟ے لائل ویک ماقا و نا ذأ سی نإ ديب
 ؟ یٰئوہ يكل وبكت ماتو نلا ذأ ل زان یکن بیع -:(۳۱۳) ىلا وس

 ہکے يق باج لیا اكل اوس ں -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 اچو ںوچ سیب سأر وا« جس اتوب لشروا مكس م اللاوو ولصلايلعربمرارم لمس ںیم تادابع

 و نلاذأ لش زامن یکن بیع ےن ملی ہیلع دلوا یکم رکا یب اكل دج بأ۔یئوہ لكنك

 روب م ات. ےس رابتا لباق كر ایم وسا بم یکے ےک تمُ ےل سا ءايد لبا كتمان

 روا ني یکے مالسلاو ولا یلع رکا ین کے نکے قا یک اب يب تحلو تدك



 لاسا ندع ےس سسىّکَْ کے ےمسس() نال ادا

 مک ثلاو ۔وہایامرفرایتقخاہقب ریپ ئل ےک ےن رکق رف یم مگن ایمر دے ںوزامن ضف نق
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انب ىلص :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 نم باوبأ / نیدیعلا ةالص باتك «يئاسنلا ننس) .ةماقإ الو ناذأ ريغب ةبطخلا لبق ديع يف

 ١555( ؛:مقر ءاضقلا

 يأ ديعك :هلوق تاولصلا نم يأ (راتخملا ردلا) ديعك اهريغل نسب الو
 ليلعتلا يف نکل ؛ضئارفلل عابتا اهنأل ؛بتاور ننسو حيوارتو ةزانجو رتوو
 بسانملاف .هوحنو ديعلاك ضئارفلل اًعبت سيل امل ناذألا ةينس هئاضتقال روصق

 ءايركز ٠٠/۲ ناذألا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةنسلا يف هدورو مدعب ليلقلا

 م ۱ لاعتشلاو اف (ايركز 57/١ ناذألا يف يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا

 alv) | ۱۹۰ٰئافر یت و)
 ٍے

 اص زان یر یک یم ل ےک کد نیو زاورو
 ؟ے قوم زامن كريعردنا ےک کے کرفیو زاوردایک -:(٣۳۱)لاوس

 یگدیعردنا ےک 0 -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 :ر لاو ر۸ دوق واق ) ۔ے و وقفم رش یکم اع نلذإ ںاہی ہک ديك كوب شی تسرد زامن

(SENA 

 ىتح ةمدقتملا اهطئارشب ةعمجلا هيلع بجت نم ىلع ديعلا ةالص بجت

 «قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا) .طرشب تسیلو ةنس اهنإف ؛ةبطخلا ىوس ماعلا نذإلا

 (ايركز ٥٦٦۸/۲ ةیناحراتاتلا ٰیواتفلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٦٣٦٢ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتك

 ماعلا نذإلاو ناطلسلاو رصملا نم ةعمجلل طرتشي ام ديعلل طرتشيو

 ٠۸٠/١ قيرشتلا مايأ تاريبكتو نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءةيدنهلا یلعةیناع) .خلا

 ملك ی اھت او تف يركز
 (ھ۱۳۲۷۹/۲ے | :ra ىئد)



 كاس نب يت سييس- تاس )یم اداشرا

 ریزان نوئا ڈ كال
 تزاجا کت عاج یٹوروا ء ںیہ نب دجاسم لبي نوئاڈ كال -:(۳۱۵) لاوس

 ؟ۓ اج لادا یک يعز امن ںیم لاح تروص یا ےہ لاري لوبا كتب“

 تديعزامنل لامۓروکد 2  -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 زامن کر یت لابو ہے اج كاد ادي ای ارش ب صر وا تا ومب رپ لوي نکے ےہ مک لحتم
 یز رو فالخ كت اياب یونی کے تاج كش وكتاب سا شب زانا مشوا اج یک ٹا

 « لاس ذب دریک امن گولو چد جواب ےک لشکر گا مہ ؛ ے اچو اوآ یک ب ججاوروا ہون یھب

 واورو ومرت طر ش یکم اع نل ذا ای ومن بایت یکم اما ليي ضب انہ ۔ےہ ناکما تہب کس

 ۔ یل اپت اھت تعکر ٣ل فو طب تو ےک تش اي جبر كيسا كس ہی بت ےل ےک نأ
 کے لوق ے تع را یشردوحسم نی ثلا پک رخ انيس تم الا قف لوسر ینا

 رواے کاوی تر ۴ذ اج ٹوھچیزامن کریک نج” :ہکایم رظاشرا ےن پ 1
 ا تر ر نا نی نأ

 تش ای ہد « یو ہن یر شلم تعامج یکدم ےک شوا و وجواب کولوج یفاوم ےک داشرا للا

 - یال ایم رک ير ابرد ےک شراء شرما كبار جا ت.لاقتشاروا لالي زامن یک

 ةبرق فرعت مل اهنأل ؛اھیضقی ال مامإلا عم اهكردي ملف ةالصلا هنتاف نمو

 نإو فرصنا ءاش ناف ؛هرومأم وأ ناطلسلا يأ مامإلا نودب متتال طئارشب الإ

 نبا نع يور امل ءىحضلا ةالص هل نوكيف «عبرأ لضفألاو ءالفن ىلص ءاش
 يف أرقي تاعكر عبرأ یلص ديعلا ةالص هتتاف نم :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم

 :ةثلاثلا يفو ءاهحضو سمشلاو :ةيناثلا يفو ءىلعألا كبر مسا حبسب ىلوألا

 ىلص يبنلا نع كلذ يف يورو .ئحضلاو :ةعبارلا يفو ءىشغي اذإ ليللاو
 الفلا يقارم عم حاضيإلارون) .ىهتنا ءاليزج اًباوثو اليمج ادعو ملسو ہیلع هللا



 لام نیر سلم ےسٗحسحسسىي م۸) نین اداشرا

 زنك حرش قئافلا رهنلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۹۸-۱۹۹ :ص نيديعلا باب / ةالصلا باتك

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٣٦/١ نيديعلا باب / ةالصلا باتک «قئاقدلا

 نباو يلع نع كلذ يور ءاًعبرأ ءاش نإ اهيلصي :ةفئاط تلاقو

 مل ءاش نإو یلص ءاش نإ :ةفينحوبأ لاقو .دمحأو يروثلا لاق هبو ءدوعسم

 ءيراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع) .نيتعكر ءاش نإو ءاًعبرأ یلص ءاش ناف ءلصي

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٤ 45/7 نيتعكر يلصي ديعلا هتاف اذإ باب / نيديعلا باتك

 يفامك اًبابحتسا يأ (راتخملا ردلا) ىحضلاك اًعبرأ یلص زجع ناف

 «ىحضلا ةالص يهو :تلق .امهتيفيك ىلع سيل هنأل ؛ءاضق اذه سيلو ءيناتسھقلا

 اهيف ربكي ال هنأ هانعم یحضلاک عئادبلل اًعبت هلوقف ءةيناخلا نع ةيلحلا يف امك

 (ايركز ٦۹۱۳ نيديعلا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا درر . لمأت ءدیعلا لغم دئاوزلل

 ةلقتسم ةلفان ةالص يه لب ؛رهاظ ريغ رثألا يف امب ىحضلا ةدارإ :تلق

 الفنتم اًعبرأ يلصي ديعلا ةالص كردي مل نم باب / نيديعلا باوبأ ,ننسلا ءالعإ) .ديعلا ماقم موقت

 ملك یل اھت او تن (توریب ةیملعلا بتکلا راد ۸

(alya | ra: (یی د 

 انھڑب زارغ یر یک کمی جت اسكس ماع ذا
 ےن اوبس ںاہج ء ںیہ ےک دي زامن كديكل کمی مايك )۳۱٣(:- لاوس

 ؟ںی نکو ںی اجور ںاہوایکروا؟ےہ تزاجإ یکے لاج

 ےل سوا ھا دهم اما اهو دماج فاو

 ليت جن رح لوك یم ےن رھکادُا ایئارش بصز ارن یکن یب ديكو ہعحج لابو لے تزاجا ماع یک

 تعامج اب بحر مد دحتم حت اسكس لول تقرا م اما گنا ترورض بست ل يب کینہ یک اروا ۔ے

 ( لیھباڈ مورد بروك کوا )ےک اج كم زام



 لاسے نب یم سيسي س- فس )نیا لاداشرا

 ىتح ةمدقتملا اهطئارشب ةعمجلا هيلع بجت نم ىلع ديعلا ةالص بجت

 «قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا) .طرشب تسیلو ةنس اهنإف ؛ةبطخلا ىوس ماعلا نذإلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٦٦/١ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتك

 لقتف نورخأتي (ةعامجلا) مهتوفت ال اهنأ اوملع اذإو :دافتسملا

 ؛قرطلا عراوق ىلع يتلا دجاسملا فالخب هوركم ةعامجلا ليلقتو ءةعامجلا

 يدؤي ال ءئرخأ دعب ةرم اهيف ةعامجلا ءادأف نوفورعم لهأ اهل تسيل اهنأل
 (ايركز ۳۸۰/۱ ناذألا بوحو لحم نايب يف لصف / عئانصلا عئادب) .تاعامجلا ليلقت ىلإ

 ءاّجوف اًجوف هيف سانلا يلصيو نذؤم الو مامإ هل سيل دجسم يفامك

 / ةالصلا باتك «راتخملا درر .ةدح ىلع ةماقإو ناذأب قيرف لك يلصي نأ لضفألا ناف

 ملك ىلاعتدطلاو تف (ايركز ۲۸۸/۲ دجسملا يف ةعامجلا رارکت يف بلطم ءةمامإلا باب

 (ھ۳۷۹۷۲٣۱+/ ۲۵:یئاضر یت د)

 انھڑب زامن کر یک ںی لأ اتوہ کوج لرسم
 ے اتوم کوج لابي نکے اہ یکاداز انتو ل يرسم -:(٣۳ك) لاوس

 ؟ے قكومز امن ید یع سیر چا كار وو ےک ن اڈ کالاپک

 ن 2 5 دقت امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 ( ليا ذ م۴۸۸٥ دو وأق) < تسرد انركم ئاقز امن كري رور ضب ص لی
 ىتح ةمدقتملا اهطئارشب ةعمجلا هيلع بجت نم ىلع ديعلا ةالص بجت

 «قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا) .طرشب تسیلو ةنس اهنإف ؛ةبطخلا ىوس ماعلا نذإلا

 / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا «توريب ةيملعلا بتكلا راد 757/١ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتک

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۷۷/۲ نيديعلا ةالص باب

 ريغو فقولاو رصملاو ةعامجلاو ناطلسلا ينعي اهطئارشك اهطئارشو



 ا ا ے__ے_ےنئاٛ)وتفرا

 نیدیعلا ةالص باب / ةالصلا باتك «راتخملا لیلعتل رايتخالا) .ةعمجلا يف رمامم كلذ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱

 الإ نوكت ال دجسملا يف اهتالص نإو «ديعلا يف ىلصملا ىلإ جورخلا هيفو

 (ةينطولا دهف كلملا ةبتكم 577/7 ىلصملا ىلإ جورخلا باب / نيديعلا باوبأ «يرابلا حتف) .ةرورض نع

 مکی اھت او تف (ايركز ۲۷۸/۲ نيديعلا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا)

 :alta | ra) د)

 ؟ لون طر شدارفآ تک ےل ےک زامن كري
 ؟ے شار ش یکن یخ ؟ںیہ ناک ی یر آر٢ یم تعارج کری ایک -:(-10) لاوس
 ایا ےس ںوقرابع ین جا رکا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 لو عار نات کوہ زامن کر یع كريت اسےک تکا یکی آ٣ کے اتوہہ موم

 زاغ یکدیعالا؛ ںیہ ےل ےک ج ج ںیہ ںیٹرش یو یکے ےک ديكس یھب تاب ےہ

 _ یوم نادار عز اما ےک سا ےس یر ور ترش یں ود رم غلاب راك مكوو الع ےک ماإ شی

 ةثالث اهيف اهلقأ ناف يأ ءةعمج ريغ يف اذهو ءخلا ...... نانثإ اهلقأو

 طرتشُي ام اهل طرتشُي :مهلوقل ُدیعلا اهلثمو ءمامإلا ىوس ةمامإلل نوحلاص
 ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .مهفاف ءةبطخلا ىوس ًءادأو ةحص ةعمجلل

 (ىجارك 0617/١ ءايركز ۷۲

 ءاهنوكو :هلوق (هابشألا) مامإلا ىوس ةثالث اهنوكو ءاهل ةعامجلا طارتشاو
 مامإلا ىوس ةثالث اهنوك نأ هيفو ءمامإلا ىوس ةثالث ةعامجلا نوک طارتشاو يأ

 باتك حرش رئاصبلا نويعزمغ) .نيديعلا ةالص كلذك لب ؛ةعمجلاب اًصاخ اًطرش سيل

 مکی اھت شاخ (توریب ةيملعلا بتکلا راد ٠٦/٤ ةعمجلا موي ماكحأ يف لوقلا / رئاظنلاو هابشألا

(aL | ra: یت ( 
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 ؟ى ون قلعت تك یم دیعز امن یاو ےناج یکرشنتساروارب

 ديال سیر وس بحاص ماما ککے اید یک فی ےن بحاص کیا -:(۳۱۹)لاوس

 پا وکں ولاو ےل ےک لاي س آن لوم راسب دیعزامن ( ھتاس ےک ہیر شن تساروارب)

 حر لا مك بسے لاوس قس تسرد نھ ڑپ زامن ءا را یکن ا ےوہ ےس ر یم لورعك
 ؟ںیہگا ےس لكلب اك ے رام یو فک

 كس تعاع شر ٹن كت ارش - : دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 سلاف هدايز نایمرد ےک ىتقمروا تعامج ہک طرشي ےل ےک ےنوہ راق تاس
 لوك ب نایمرد کے س یاب رف نابي ےن ماركو اقف تءارضحرح یکے لسع افودای زر وا عبس اچ انہ

 اريل ےک ر زی شم وم ہن لان ںیہن ییا وک ےک رنگی ڑاگےس ںاہچ ومت تسارابیلا

 ےک تعامج یا امن یک ولاو ےب وت اکے اجوم:لصاف هدو نایمرد ےک لوف كت عام رکا

 یل فرم حار ص سیم لوباتكى يا ےن فانحأ ءاہقف تاب ےہ ۔ یوم لايت سسرو ركل محتاس

 شت اھتکر وا تعسورپ زمرہ ںیم كلم ےک ريو ںیم ےراب سم کے نکل تہب ۔ےہ

 یک اروا ےس اپ انركل كب ىأ ےس وم ےترکدامخارپ ۓار طاتخ كءاهنقف ےنپا ںی نک وہ
 ۔ے اچ نری زرو فالخ

 ب لوقكس امو ءالع نج ںیم قس الع لت كس ید مہ ںی ےک نی اص فلس
 ہنر اختنا ىترن اكمل ماوی کت: كت اج کری ات یکے ار كل کا لابو ومات ا ایک
 اندیسدشارہفلغ ےن و طلا یم اما رک سدح کے اکے را ماما ترشح ںانچ:وھ

 روپ ہک ی انب م اظ ییا یٹوکپ آہ کی کل یا ذکی ےس ہیلع دلیل مر ذيب زحل ر ہک نہ رم ت رح
 يدك ابف ےب حلار پک مر معترف انريس ولد نيكل ب ہقف وت کیا گوا بس ليي تلک
 ِهيَلَع ٌعَمَتْجا اَمب مُوَق لك ِضْفَل” :ہکں وہات اچ ےہ وش کب ؛ےہ شئرني ےن تاب

 روا مارک ایتفم ےک ناپ سج ںی ركل شپ ليس یا کو اےک ة اعرب ی ) “واقف



 لاسے انب یم -_٠|3ٗآ],]|/_'_ےےس_ے »نرش

 گلا ات یک ان یک نک ا یک نار سک قوه ارق

 ۔ےہ ہار لت ےل ےک بس موج ایا رفاطعوکت ما ےن ترضح لوصُا ني رز
 کے لوق یکے ردا یت: کن ام ماما تيرم رجا را ماما تحاضو یکن ر طیب

 بسرکے گم کل ےر وک“ اطوملا” فیلاتعار آل کرم کپ آے تقوہفیلغےس نا بج

 رادناشابیا ےن پآ یہ اج تزاجا یکے انيدنباياكذ كل روا ےنید ی وف باطم ےک یسأوک

 ںوطخ ف لے اندک يار فذ يآ جس لال ےک ےناج ےھھکے  فورتےرہیوجاید باو

 ےک وہ ماع ںیم ںوگو لیکو اروا معا ن روا: ںیہ ےک قاتم فا یش ماكر اھس ار تحت دلعي سی

 ايد ےن رکوکن ا ںیہ جركل شپ م احا لو ے ات ےب احسان شپ ںاہج کولوج ے لإ« نإ
 -وہتراقنخا لوك تما ہک ؛ ۓاجایکہن مز ال لے ےک بسر اط میر یمرداءۓاج

 قف تيرثكا كل ون اداس ںیم نصیر کلب ںیم کلم داع كس تع دعب ےک دیت لا

 رداد مات یک سج ےس لوراد جر واوہ یم قت ۃف تموج اپا: ىلاو ےنرکل گپ یت
 ےن رکا راج رپ روط ےنپا ےنپا كول ليسو نم اكن نومك آے را دوم كى ن ا رقت

 نايل قم تے ار ىدارفنإ یک ہد ےس لاجل باق ےل ےراھہ ہد رک نشیکیک

 ۔ے تسرد لك ےک لورسدري لأ

 ہن تسرد زامنےس تکرش یال ن آں یم تعا ےک کز انا ظنوکایزارش یہ نب ں رب

 را وتر وا لکل اعف اذا ل یش ے را نا زا ء كوم

 رات 7ر هر ولا دبع وہ رو تلک لیا نع

 ىلإ بتك مث :لاق اوفلتخي مل مهنأ ينرسي ام لاقف ؟ءيش ىلع سانلا تعمج

 يمرادلا ننس) .مهؤاقف هيلع عمتجا امب موق لك يضقيل راصمألا ىلإو قافآلا
 (عيزوتلاو رشنلل ينغملا راد ٦٥٦٦ :مقر ۹ :ص ءاهقفلا فالتخا باب / ةمدقملا ءلمكم

 ينرواش :لاق هنأ كلام نع “ءایلوألا ةيلح” يف ميعن وبأ ىور دقو



 لا نري لا( نیٹ ۔اداشرا

 هيف ام ىلع سانلا لمحيو ةبعكلا ىلع أطوملا قلعي نأ يف ديشرلا نوراه
 يف اوفلتخا ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ نإف لعفت ال :تلقف

 .هّللا دبع ابأ اي هللا کقفو :لاقف ءبيصم لکو «نادلبلا يف اوقرفتو عورفلا

 :يل لاق روصنملا جح امل هنأ كلام نع “تاقبطلا” يف دعس نبا یورو

 رصم لك ىلإ ثعبأ مث «خسدنف اهتعضو يتلا هذه كبتكب رمآ نأ ىلع تمزع

 ىلإ اودعتي الو ءاهيف امب اولمعي نأ مهرمآو «ةخسن اهنم نيملسملا راصمأ نم
 اوعمسو «ليواقألا مهيلإ تقبس دق سانلا نإف ؛اذه لعفت ال :تلقف ءاهريغ

 سانلا عدف هب اونادو «مهيلإ قبس امہ موق لك ذخأو «تاياور اوورو ثيداحأ

 فشك) .ىهتنا «نامجلا دوقع يف اذك .مهسفنأل مهنم دلب لك لهأ راتخا امو

 (دنبوید داحتالا ةبتكم ۳۲ دمحم مامإل أطوملا :ةلاوحب ء۹٠ ٠۸/۲ نونظلا

 ةلجع هيف يرجت قيرط وأ لئاح الب ءاسنلا نم فص ءادتقالا نم عنميو

 يف ءاضف يأ ءالخ وأ دجسملا يف ولو ءاقورز ولو نفسلا هيف يرجت رهن وأ
 اذإ الإ رثكأف ءنيفص عسي سدقلا دجسمک ءاّدج ريبك دجسم يف وأ ءارحصلا

 ٣۰۱۲ ۳٣- ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا) .اًقلطم حصيف فوفصلا تلصتا

 ملی اھت او تف (ایرکز ٣۳

 aL) / ۲۵:ٌلاضر یت )

 رارلت يعز اهف ورور

 فرط كت مول کب ج ںیم تالا( ےک نوئاڈ كال )ہجوم )۳٣۰(:- لاوس

 رب لوب اع ای ںیم جسم حت اس ےک حم يبرر يعز رف ايك نے یدلناب يب ےن وہ اھٹکا ےس
 ؟ے یت اج کاور ترعرعت

 یوم اء ول لم ےراب دباس -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لاسے ناي ۹۹ 00 ی0

 یی یھب اض ات اك تحل بي ت الام هدوجوضروا ۔ ےس اچ كدت تعامج هرابود لابوك تس یھ
 شی دنا تبع یک اکی زرو فالخ كت ایدہ یوکے تع اھ راں یم لودتس کي ویک ےہ

 ےک لويز نقم لكلا دوا ماما كلا طارش بسحب لوبي یاو ماع لذا ہدالعےک دست ہلا ؟ جس

 قوأق) بس ین رم لوكا عرش ںیم سا ء لن قحاب كم ئات ںیئتعا جج ددحتم یک جا دیت اس
 ٠۳۵( ۲یو اتنا نستا ء۳۰۶۳ ٣ب ریعل ا: لب ابی ری ر ی واف ءه هدا ا ىلاثع

 دجسم هللا دبع نب ملاس عم تلخد :لاق ربحملا نب نمحرلا دبع نع

 ال :ملاس لاقف ؟ةالصلا عمجت الأ :اولاقف ةالصلا نماوغرف دقو ءةعمجلا

 ةعامجلا راركت ةهارك باب / ننسلا ءالعإ) .نيترم دحاو دجسم يف ةدحاو ةالص عمجت

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲٦٢/٤ ةلحملا دجسم يف

 (ایرکز ٦۹۱۳ نیدیعلا باب / راتخملا ردلا) .اًقافتا ةريثك عضاومب دحاو رصمب ىدؤتو

 الإو ءهركت ال ىلوألا ةئيهلا ىلع ةعامجلا نكت مل اذإ هنأ فسوي يبأ نع

 ةيزازبلا يف اذك «ةئيهلا فلتخت بارحملا نع لودعلابو :ححصلا وهو «هركت
 باب / ةالصلا باتك ءيماش) .ذخأن هبو :ةيجلاولولا نع ةيناخراتاتلا يفو .ىهتنا

 (روهال ٥٦٦ ةقرفتم لئاسم / دجسملا ماكحأ «ريبك يبلح ءیجارک ه 57/١ ءايركز ۲۸۹۱۲ ةمامإلا

 هنأل ؛هيلإ بهذي هنإف ؛رخآ مامإ ىلإ بهذي نأ هنكمأو مامإ عم تتاف اذإف

 ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .اًقافتا رثكأو نيعضوم يف دحاو رصم يف اهددعت زوجي

 ملك ی اھت زاد تف (توریب ةيملعلا بتكلا راد ۲۸۳۱۲ نيديعلا باب /

(alva /ی رفاٰ:٥٥  د( 

 لبي فاك طخ کیاے رکی[ ڈا ےک ںوتعاج ورتم كدي
 کت اعانجإ ذب ےک ديكس جو یکن وا ڈ کال لك جر[ )۳٣۱(:- لاوس

 ماما تا ےناو تح ڑپ ہبطخ اکردیع وف ںیم اج لك تام كلا كل اكدوا ےہ لیٹ ت زاجا
 لول یکں وك يس وت ںیہ كريت اربح کں یہ ےک رکا یا مہ ایک قہ ںیہ ںیم



 لاسے ناي يع الا ()ںالاشرا

 روا ےگ بسے ۔ے اہ اید ا ےس راي ڈک ال ےک دس طخ الاودعب ےک ر یکن كيل سرکس

 ؟ے تسردانرکا یا ایک تب یی نے او کداب آ

 ےل ےک تعامجرہ لس زامن کری -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 روا ءاگوہ ہن ناک ےک لوتحامج رمدہبطخایگاھڑب کچ کیا اذہا؛ے تنسي طخ لتس گیا

 كلا ے ےک تعامجرہ مكب ؛ اج ایک رايق دقي طيراذبل؛ كوت نادا تنس یک طظ ےس ںی
 یھب فر حت دیع۔ ےہ انکو ڑپ یھ طخود ءے کس اھڑب زارف صخب وا وہ م انتہا کہ یخ
 ۔ےئاج ایل ديرك و وند ای یاب زر گا٠ ںیہ ے وہ چک

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر جرخ :لاق هنع هللا يضر رباج نع

 ام باب / ةحام نبا ننس) .ماق مث «ةدعق دعق مث ءامئاق بطخف ءئحضأ وأ رطف موي

 تو :مقر 15١ يقبع ییا یقواج

 يف مامإلا بطخي نأ ةنسلا :لاق ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 / نيديعلا ةالص باتك «يقهيبلل ٰیربکلا ننسلا) . سولجب امهنيب لصفي نيتبطخ نيديعلا
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٣ یہ سس رح وع

 هللا لوسر عم تدهش : لاق هنع هللا يضر بئاسلا نب هللا دبع نع

 نأ بحأ نمف بطخن انإ :لاق ءةالصلا ىضق املف ءدیعلا :ملسو هيلع هللا یلص

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .بهذيلف بهذي نأ بحأ نمو «سلجيلف ةبطخلل سلجی

 (١٥١۱:مقر ۱٦٢/۱ ةبطخلل سولحلا باب / ةالصلا

 رطفلا يف ملعي ريبكتلاب امھیف أدبي نيتبطخ ةالصلا دعب بطخي مث
 يهو«قيرشتلا ريبكتو ةيحضألا ماكحأ ىحضألا يفو ءرطفلا ةقدص ماكحأ

 يبلح) .اهيف هركي ام اهيف هركيو ءةعمجلا ةبطخ يف نسي ام اهيف نسیو ءةنس

 مل ی اھت لن او تف (روهال ٥۷۰ ديعلا ةالص باب / ةالصلا باتک ءریبک

(aL | ra: یت ( 



 لاس ےس ری سس 2 0 نیر اد اشرز

 ےہ بجاد انهم بطخ کریک
 ؟ مكي كاك نس نے تنس انھڑب هيطخ اكريع -:(۳۲۳) لاوس

 تو و بلا دةي ۳ فا وخلا

 ۔ے ںیہ جاو وہ كك رک آر گا نم” ے بجاوانساکس ا ڈا: ۓاجوہ درشیہطخروا ںیہ

 هللا لوسر عم تدهش :لاق هنع هللا يضر بئاسلا نب هللا دبع نع

 نأ بحأ نمف بطخن انإ :لاق ةالصلا ىضق املف ءديعلا ملسو هيلع هللا ىلص

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .بهذيلف بهذي نأ بحأ نمو «سلجيلف ةبطخلل سلجی

 ٠٠١١( :مقر ةبطخلل سولجلا باب / ةالصلا

 ءدوهحملا لذب) .مزال ريغ ةبطخلا عامتسال سولجلا نأ ىلع لدي اذهف
 (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ٠٠١١ :مقر ۲٥٢٢٠٢ ةبطخلل سولجلا باب / ةالصلا باتك

 هيفو :ةقطنملا يف لاق .بجاو ريغ ديعلا ةبطخ عامسل سولجلا نأ هيفو

 نأ هيفو :يناكوشلا لاق .اهيلإ سولجلا بجو تبجو ول ذإ ءةنس ةبطخلا نأ نايب

 ءاهعامس بوجو مدع ىلع لب ؛ةبطخلا بوجو مدع ىلع لدي ال عماسلا رييخت

 ءاهلعف بجي ال اهعامس بجي مل اذإ هنأل ؛ةراشإلا باب نم لدي هنإ :لاقي نأ الإ

 عامسلا بجي مل اذإف ءبطاخمل الإ باطخ الو ءباطخ ةبطخلا نأل كلذو

 مهريغ ديعلا ةالصل نوبجوملا قفتا دقو ءباطخلا بجي مل بطاخملا ىلع

 ننس حرش دوبعملا نوع) .اهبوجول :لوقي الئاق فرعأ الو ءہتبطخ بوجو مدع ىلع

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱١٥١ :مقر تحت ٠٥۲ ةبطخلل سولجلا باب / ةالصلا باتك ءلمكم دؤاد يبأ

 رطفلا يف ملعي ريبكتلاب امهيف أدي نيتبطخ ةالصلا دعب بطخي مث

 يهو«قيرشتلا ريبكتو ةيحضألا ماكحأ ىحضألا يفو ءرطفلا ةقدص ماكحأ

 يبلح) .اهيف هركي ام اهيف هركيو «ةعمجلا ةبطخ يف نسي ام اهيف نسيو «ةنس



 لاس نی دم سس سل سس (ا) نیا لاواشرر)

 (روهال یمڈیکا ليهس ٦۷٠٥ ديعلا ةالص باب / ةالصلا باتک ءریبک

 متخو ديع ةبطخو حاكن ةبطخك بطخلا رئاسل عامتسالا بجی اذکو
 ملك لیتر تف (ایرکز ۳٦٣٣ ةعمحلا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .دمتعملا ىلع

s)ھ۱۳۲۷۹/۲ے | ؟ه:لاضر ) 

 نركاوا ل م قريع

 گپ زامن كريك ند لكي ےس جو یکن وئاڈ كال يلب ىلا -:(۳۲۳) لاوس

 ؟ںیہ ےک تڑپ ندےرسددایکد تے کاج
 و ی7

 دیعروا کک ند ےگ ا سیم طفلا ريب ون لحس اج ین ہندیعزامن ند لكي ےس جو یک ہر یو نئ اڈ

 ۔ے شاک کے کاد از امن کن دعس فت یا
 .لوألاك يناثلا نم اھتقوف طقف دغلا نم لاوزلا ىلإ رطمك رذعب ذخأتو

 (ایرکز ١۹۱۳ ةالصلا باتك / يماش)

 رذع ريغل وأ رذعل لوألا مويلا يف اهكرت نإف ىحضألا دبع يف امأو
 ةالصلا باتك / عئانصلا عئادب) .ثلاثلا مويلا يفف لعفي مل ناف «يناثلا مويلا يف ىلص

 ملك یل اھت او اف (ايركز ۱

 (ھ۱۳۲۱۷۱۸ / ۳۹:ٌئاضر یت و)

 ؟ںیہ شرکا وز تار کلی ني دي
 ؟م٦ای ںی سسر گیا ذا۴ زان كدي -:(۳۲۳)لاوس

 راز سرک لبر رے زض -:دعب امأایلصمواذماح باوجلا

 لوق ے عر ٹا یو وہ ثلا ربك مح انیس کا ایج ےہ ر دارا كت ارگ

 ESS یا مابا یکوکر گا ےک اے یکی ل ق یوا ر ت یکک ترا ےہ اھرکید ناي
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 (۲۷۸۵رنبر بو مولعلراد ییا )_ نوم سین سافر یز ابن ےس سا

 يذ يف صاعلا نب ديعس مدق :لاق سودرك نع دلاخ نب دبعم نع

 ئسوم يبأو ءيراصنألا دوعسم يبأو «ةفيذحو ءهّللا دبع ىلإ لسراف ءةجحلا
 لاقف ءهّللا دبع ىلإ مهرمأ اودنسأف ؟ديعلا يف ريبكتلا نع مهلأسف «يرعشألا

 ؛عکر یو ربكي مث ءأرقیف ربكي مث ءربکی مث ءربکی مث ءربكيف موقي :هّللا دبع
 فصملا) .عكري مث ہةعبارلا ربکی مث «ربكي مث «ربكي مث ؛ربکی مٹ ءأرقیف موقيو
 ۲١٦/٤٢ هيف مهفالتحاو نيديعلا يف ريبكتلا يف / ةالصلا باتك / ةماوع خيش قيقحتب «ةبيش يبأ نبال

 سلجملا ٦٦۸۷ :مقر ۳۹۳/۳ قازرلا ديعل فصنملا ءقشمد نآرقلا مولع ةسسؤم هاله ه :مقر

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۹۰۱٦ :مقر ٠١7/4 يناربطلل ريبكلا مجعملا توریب يملعلا

 يف تاريبكت ثالث يهو دئاوزلا لبق اًينثم نیتعکر مهب مامإلا يلصيو
 «تاريبكت ثالث يهو :هلوق .روثام هنأل ؛رشع ةتس ىلإ هعبات داز ولو ةعكر لك

 ذخأ هبو ءسابع نبا نع ةياورو ءةباحصلا نم ريثكو دوعسم نبا بهذم اذه

 .اتس ةيناثلا يفو اًعبس ىلوألا يف ربكي هنأ سابع نبا نع يورو .ةئالثلا انتمئأ
 «عوكرل ا اتريبكتو حاتتفالا ةريبكت يهو ءةيلصأ ةثالث اهنم ءاّسمخ :ةياور يفو

 ريبكتلاب دیو ءعبرأ وأ سمخ ةيناثلا يفو ءسمخ ىلوألا يف :دئاوز يقابلاو

 سابعلا نب نم ءافلخلا رمأل مويلا لمع هيلعو :ةيادهلا يف لاق .ةعكر لك يف
 (ايركز 078/7 نيديعلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در عم راتحملا ردلا) .لوألا بهذملاو ءەب

 هبو ءدوعسم نبا ىأر اذه ءريغ ال ةعكر لك يف ةثالث دئاوزلا يأ يهو

 داز ولف نيتعكرلا يف رشع ةتس يور ام رثكأو ءديزأ اهنأ هريغ نعو مامإلا ذخأ
 ءقئافلا رهنلا) .هب يتأ نذؤملا نم نإو مامإلا نم اهعمس نإ اذه عبتي مل امهيلع

 (ثوريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٦۸/۱ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتک



 لاسے نی دم (٣ )ناشر

 لمحي اذه لثمو ءةباحصلا نم ةعامج ةرضحب هلاق ءخيحص رثأ اذهو

 ركفلا راد ۷٦٦٢ نيديعلا ةالص باب / ريدقلا حتف) .تاعكرلا دادعأ لثم هنأل ؛عفرلا ىلع

 ةيملعلا بتكلا راد ١ :مقر تحت 451/7 نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتك «حيتافملا ةاقرم «توريب

 (ىجارك نآرقلا ةرادإ ۱۲۷/۸-۱۲۸ نيديعلا ةالص ةيفيك باب / نيديعلا باوبأ ءننسلا ءالعإ «توريب

 نب هللا دبع انث :الاق اناثدح دق نامثع نب ٰییحیو نمحرلا دبع نب يلع

 دبع ابأ مساقلا نأ ءاطع نب نييضولا ينثدح :لاق ةزمح نب ئيحي نع فسوي

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ ضعب ينثدح :لاق هثدح نمحرلا

 لبقأ مث ءاعبرأو اًعبرأ ربكف ءديع موي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا انب یلص :لاق
 ءهعباصأب راشأو ءزئانجلا ريبكتك اوسدت ال :لاقف ءفرصنا نيح ههجوب انيلع

 نباو فسوي نباو .دانسإلا نسح :لاقو ءيواحطلا هجرخأ .هماهبإ ضبقو

 . ها ةياورلا ةحصب نوفورعم ةياور لهأ مهلك مساقلاو نييضولاو ةزمح
 .راثآلا يناعم حرش نم (۳۹۹ :7) تادايزلا باتك يف هدروأ

 عومجم ىلوألا يف عبرألاو .ةرهاظ ديعلا تاريبكت ددع ىلع هتلالدو

 ناف ہدئاوزلاو عوكرلا ريبكت عومجم ىرخألا يفو ءدئاوزلاو ءمارحإلا ريبكت
 الإ ققحتت الو «ةالاوملا يف حيرص خيشلا هدافأ امك ءزئانجلا ريبكتب هيبشتلا

 :مقر تحت ۱۲۷/۸-۱۲۸ نيديعلا ةالص ةيفيك باب / نيديعلا باوبأ «ننسلا ءالعإ) .انركذامب

 (یچارک ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ ٦

 هنع هللا يضر ةريره يبأل سيلج ةشئاع وبأ ينربخأ :لاق لوحكم نع

 هللا يضر - ناميلا نیب ةفیلحو يرعشألا سوم اب لاس صاعلا نب ديعس نأ

 ىحضألا يف ربكي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك - امهنع
 :ةفیذح لاقف .زئانجلا ىلع هريبكت اًعبرأ ربكي ناك :ىسوم وبأ لاقف ؟رطفلاو



 لاک ندي سيب اب(: نی اداشرا

 لاق .هيلع ُٹنک ثيح ةرصبلا يف رّبكأ تنك كلذك :ئسوم وبأ لاقف .قدص

 يف ريبكتلا باب / ةالصلا باتك «دؤاد يبأ ننس) . صاعلا نب ديعس رضاح انأو :ةشئاع وبأ

 (توريب ركفلا راد ١١07 :مقر ۱۷۰/۱ نيديعلا

 ربكيو ءةروسو ةحتافلا أرقي مث ءاهدعب اثالثو ءحاتتفالل ىلوألا يف ربكي
 ءاهدعب اًّنالث ربكي مث «ة ءارقلاب ةيناثلا ةعكرلا يف ئدتبي مث ءاهب عكر ي ة.ريبكت

 لاقو .انلوق وهو «هنع هللا يضر دوعسم نبا لوق اذهو ءاهب عكري ًةعبار ربكيو

 يفو ءاهدعب اًسمخو «حاتتفالل ىلوألا يف ربكي :امهنع هللا يضر سابع نبا

 مويلا ةماعلا لمع رهظو .اًعبرأ ربکی :ةياور يفو .أرقي مث ءاّسمخ ربکی :ةیناشلا

 ؛لوألا لوقلاف بهذملا امأف ءءافلخلا هنّيب رمأل امهنع هللا يضر سابع نبا لوقب

 مث .ٰیلوأ لقألاب ذخألا ناكف ءدوهعملا فالخ يديألا عفرو ريبكتلا نأل

 يفو ءعمجلا اهيف لصألا ناكف ءاهب رهجي ىتح «نيدلا مالعأ نم تاريبكتلا

 ةيضرفلا ثيح نم اهتوقل ؛حاتتفالا ةريبكتب اهقاحلإ بجي :ىلوألا ةعكرلا

 ءاهيلإ مضلا بجوف ءعوكرلا ة ريبكت الإ دجوي مل :ةیناشلا يفو «قبسلاو
 هلك ّيورملا لمح هنأ الإ ءامهنع هللا يضر سابع نبا لوقب ذخأ يعفاشلاو

 ةيادهلار .ةرشع تس وأ ةرشع سمخ هدنع تاريبكتلا تراصف ءدئاوزلا ىلع

 ملك ىلاعترشلاو تف (یچارک ٰیرشبلا ةبتكم ۳۸۸۱۸۱-۳۹۰ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا باتك

(alya | ra: (یی د 

 موبر کس نی دیش
 ؟ے مگ یکے اہ یئاپ تاب لوك اوو رکا لي زامن قريع -:(۳۲۵) لاوس
 ها ت از ام فلا دفن امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 وہ د ایز را ناک ککے اجايدركك وہ کد چ موب شي د نااکر اتتا سیم ےن کوہ روا



 لاسے ناي يع ا٣ ا) نی نام لاداشرا

 تارک ا ے اہ آل تاب دب بج وم لوك د يعز انزوا وہ یک ر طخ اکر اختنا یسروا
 ںاہی ہکں ویک: اگے اجایک مک ج راض بست سیم تروصى يا ون: رينو ںی اج ثوم جاو
 (۸۷۹:ض نيف )ء۳۳۷۱ لالا بات )۔ے یہ راج لاي ليصل یکن رت ہد چ

 انخئاشم نأ الإ دحاو عوطتلاو ةبوتكملاو نیدیعلاو ةعمجلا يف وهسلا

 ٰیواتفلا) .ةدتف يف سانلا عقی الثل ةعمجلاو نيديعلا يف وهسلل دجسی ال :اولاق

 (ايركز ۱۲۸۱۱ وهسلا دوجس يف رشع يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا

 اذإ امب ديقم دوجسلا مدع نأ ةيببسلا هذه نم يناولا ةمالعلا ذخأو

 ىلإ يعادلا مدعل دوجسلا رهاظلافاورضحي مل اذإ امأ ءريثك عمج رضح

 ٣٥٢ وهسلا دوحس باب / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .شيوشتلا وهو کرتلا
 (ىجارك هناخ بتك یمیدق

 راتخملاو ءءاوس عوطتلاو ةبوتكملاو ةعمجلاو ديعلا ةالص يف وهسلاو
 هّرقأو ءرحبلا ةمج يف امك ءةنتفلا عفدل نييلوألا يف ہمدع نيرخأتملادنع

 عمجلا نأ رهاظلا «نييلوألا يف همدع :هلوق .رردلا يف مزج هبو ءفنصملا

 :لاقو «يتمحرلا هثحب اذكو مهضعب هثحب امك كلذك امهاوس اميف ريثكلا

 دارملا سيل هنأ ةيمزعلا نع دوعسلا يبأ ةيشاح هعمج يفو اننامز يف اًصوصخ

 / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .ةنتف يف سانلا عقي الئل هكر ت ئلوألا لب ؛هزاوج مدع

 ملا یکاھت للاو اف (ایرکز 50/7 وهسلا دوجس باب
 :aL | ra) و(

 م 3 اعدرعب ےک زامن ريع

 دعب ےک زان كديعايك؟ < مي کاک کس اءامددعإ ےک زامن كريع -:(ا07) لاوس

 ؟ے تلیضف لوى اعد

 مك اعودعإ ےک ںوزاممروا بت -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 لاس نر ۸خ يي حس یس__ )نین اداشرا

 ءےہ اوہ ہدایز نسیم لأكل وچ روا؛ یگے اج كاعد یھیدعب زان قريع حر ط یا ہےہ
 ہى اگلے ٹی دص کیا یکم السلا ہیلع رکا ین دواس ہدایز ىئريمأ كت يل وق یک امد ےل لإ

 اما اعددعب ےک زامن کر یکے سا ء ںیہ ینا كلي اعد یھب یم مج ایگ کے اتوہ مولعم
 (ایر ۵ قش تی افکار کذ۵۷۷ زید یگواتھدادا)۔ےہ کروا ھا مرک

 نیدیعلا موي ضّيحلا ج رخن نأ انرمأ :تلاق اهنع هللا يضر ةيطع مأ نع

 نع ضّيحلا لزتعيو مهتوعدو نيملسملا ةعامج ندهشيف رودخلا تاوذو
 بوحو باب / ةالصلا باتك «يراخبلا حیحص) .خلا هللا لوسراي ةأرما تلاق .نهالصم

 (۹۸۱:مقر يلصملا ضيحلا لازتعا باب / نيديعلا باتك ءملسم حيحص 0١ :مقر بايثلا يف ةالصلا

 ةوعدو ريخلا نهدوهش وهو مكحلا ةلعب ةيطع مأ ثدح يف حرص دقو
 يبنلا دعب ةيطع مأ هب تتفا دقو ءهترهطو مويلا كلذ ةكرب ءاجرو نیملسملا

 نم دحأ نع تبني ملو ءثيدحلا اذه يف امك ةدمب ملسو هيلع هللا یلص

 يلصملا ضيحلا لازتعا باب / نيديعلا باتك ءيرابلا حتف) .كلذ يف اهتفلاخم ةباحصلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲

 ناك هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هيبأ نع ةركب يبأ نب ملسم نع
 باذعو رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينإ مهلا :لوقب «ةالصلا ربد يف وعدي
 «توريب نآرقلا مولع ةسسؤم 791/4/.مقر ©5/١/ ءاعدلا باتك ہةبیش يبأ نبال فنصملا) . ربقلا

 ةميزخ نبا حيحص ء۲۰۷۲۰ :مقر ٣۰۸۰-٥٤٥٤٤ :مقر 5/0 لبنح نب دمحأ مامإل دنسملا

 (يمالسإلا بتكملا ۷ ٤ 1:مقر 0

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع
 َّنُعَدَت ال !ذاعم اي كيصوأ :لاقف ءكبحأل ينإ هللاو !ذاعم اي :لاقو هديب ذخأ

 نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مھّللا :لوقتة الص لك ربد يف

 ٥٥١١( :مقر ۲۱۳/۱ رافغتسالا يف باب / دؤاد يبأ ننس) .بكتدابع



 لاسک ندي اا( ںیالااشا
 لاقو .لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا يبن تعمس :لاق مقرأ نب ديز نع

 انبر مهّللا” :هتالص ربد يف لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :نامیلس

 مهّللا ءكل كيرش ال کدحو برلا تنأ كنأ ديهش انأ ءيش لك برو
 برو انبر مهلا کلوسرو كدبع اًدمحم نأ ديهش انأ ءيش لك برو انبر

 ينلعجا ءءيش لك برو انبر مهلا «ةوخإ مهلك دابعلا نأ ديهش انأ «ءيش لك
 «ماركإلاو لالجلا اذ ای ءۃرخآلاو ایندلا يف ةعاس لك يف يلهأو کل اًصلخم

 ناميلس لاق - ضرألاو تاوامسلا رون هللا ءربكألا ربكأ هللا «بجتساو عمسا

 «ليكولا مهو هللا يمس «ربكألا ربكأ هللا - ضرألاو تاوامسلا بر :دؤاد نب

 ٠) ۰۸ :مقر مّلس اذِإ لحرلا لوقي ام باب / ةالصلا باتك ہدژاد يب بأ ننس) .ربكألا ربكأ هللا

 هّللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نع

 يناربطلل ريبكلا مجعملا) .ةباجتسم ةوعد هلف ةضيرف ةالص یلص نم :ملسو هيلع

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :٦٦۷ مقر ۸

 هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع

 هلإو يهلإ مهلا :لوقي مث ءقالص لك ربد يف هيفك طسبي دبع نم ام :لاق

 ءمالسلا مهيلع ليفارسإو ليئاكيمو ليئرج هلإو بوقعيو قاحسإو ميهاربإ
 ينلانتو ءٰیلتبم يناف ؛ينيد يف ينمصعتو «يتوعد بيجتست نأ كلئسأ

 ىلع اقح ناك الإ نكسمتم ينإف ؛رقفلا ينع يفنتو ءبنذم ينإف كتمحرب

 ريد يف لوقي ام باب / ينسلا نبال ةليلاو مویلا لمع) .نيتبئاخ هيدي دري ال نأ لجوزع هللا
 مل“ ىلاقتشلاد اف (توريب نآرقلا مولع ةسسؤم ۱۳۸:مقر ١7١ :ص ؟حبصلا ةالص

(avo / Fel) 

 ؟رعإ ےک بطخ اب ے تسر عب ےک زامناعد یش نیب یگ
 ؟گے اج گام اھدای اگے اجاھڑب ہبطخ ےب رعب ےک ز امن یکدیع -:(۳۷ك) لاوس



 لاس نار یب 0ت0 وشير

 اعدرعب ےک لوزان ماع رر ل“ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےک اھو ورخ قررنا ےک بطخروا كج یک اعد دعب ےک نیب ديععررطىإ هے ناجى
 ریگز اکے یب رپ ارنیل؛ ے نوم مولعم لے رہاظباعددعب ےک سأ ںیہ ےت وہ تامل

 /دنب وید مولعلاراد یو اب کز ۳۸۶۵ یش ت یافکءایرک1۵۹۷۶ ایج قواتفلادابإ) .ےاج لك اعددعإ ےک

 ( نیولو مولع اوبتما 9 هر نير يعز امن اسم

 نيديعلا موي ضّيحلا جرخن نأ انرمأ :تلاق اهنع هللا يضر ةيطع مأ نع

 نع ضيحلا لزتعيو مهتوعدو نيملسملا ةعامج ندهشيف رودخلا تاوذو

 بوحو باب / ةالصلا باتك «يراخبلا حيحص) .خلا هللا لوسراي ةأرما تلاق .نهالصم

 (۹۸۱:مقر يلصملا ضيحلا لازتعا باب / نيديعلا باتك «ملسم حيحص 70١ :مقر بايثلا يف ةالصلا

 ةوعدو ريخلا نهدوهش وهو مكحلا ةلعب ةيطع مأ ثدح يف حرص دقو
 يبنلا دعب ةيطع مأ هب تتفا دقو «هترهطو مويلا كلذ ةكرب ءاجرو نيملسملا

 نم دحأ نع تبغي ملو ءثيدحلا اذه يف امك ةدمب ملسو هيلع هللا ىلص

 يلصملا ضيحلا لازتعا باب / نيديعلا باتك ءيرابلا حتف) .كلذ يف اهتفلاخم ةباحصلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲

 بعش) .هتاولص ربد يف وعدي نأ اهنمو ءةلبقلا لبقتسم وهو وعدي نأ :اهنمو
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد 45/17 ءاحدلا يف لوصف ركذ ءٰیلاعت هللا نم ءاحرلا يف باب / يقهيبلل ناميإلا

 ناك هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هيبأ نع ةركب يبأ نب ملسم نع
 باذعو رقفلاو رفكلا نم كب ذوعأ ينإ ملا :لوقب «ةالصلا ربد يف وعدي
 «توريب نآرقلا مولع ةسسؤم ۲۹۷ ۸٥:مقر ۷۱۱۱١٢ ءاعدلا باتك «ةبيش يبأ نبال فنصملا) .ربقلا

 ةميزخ نبأ حيحص ء۲۰۷۲۰ :مقر 44/0 ٣۰۸۰- :مقر ۳۹۱۰ لبنح نب دمحأ مامإل دنسملا

 (يمالسإلا بتكملا ۷ ٤٤:مققر 0

 هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر کلام نب سنأ نع



 لاس نب یم ٣ا( )نا اداشرا
 هلإو يهلإ مهّللا :لوقي مث ءةالص لک ربد يف هيفك طسبي دبع نمام :لاق

 السلا مهيلع ليفارسإو ليئاكيمو ليئربج هلإو بوقعيو قاحسإو ميهاربإ
 ينلانتو «ئلتبم ينإف ؛ينيد يف ينمصعتو «يتوعد بیجتست نأ كلئسأ

 ىلع اقح ناك الإ نكسمتم ينإف ؛رقفلا ينع يفنتو ءبنذم ينإف کتمحرب

 ربد يف لوقي ام باب / ينسلا نبال ةليللاو مویلا لمع) .نيتبئاخ هيدي دري ال نأ لجوزع هللا

 ملك یل اھت او اف (توريب نآرقلا مولع ةسسؤم ۱۳۸:مقر ۱۲١ :ص ؟حبصلا ةالص

 :aL | ra) و(

 ليكتب اث انركا وے کل ا هدعاق اب دب ےک طخ ےک نإ ر یگ
 ء ںیہ ےت رکا ددعحب ےک طخ زامن كري بح اص ماما ےرامہ -:(۳۷۸) لاوس

 و يق

 اکا در كس زام ںیم تعيش -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےک مالس لي زام كريع حر طی ا ءےہ قواعد دعب ےک مالس ںیم لنا رفيع ذ ےہ تباخ
 ہبطخ كل ویک ےہ ںی تب ام انركا د ےس گناہ رعاق اب دعب ےک ہبطخ روا ےس اج لوم: امددعب
 اےس ترور ایک یکے رکا دے کلا شیٹ ر عب وم ںیہ ےک وم تامکہ امو یہدوخ یب( ےک

 ہیمجر واف :دافتس) دعب ےک بطر كمن اج لك اعد دعب ےک زامن کدی کے قير تبع ك- سا
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 ؟عمسا ءاعدلا يأ اهّللا لوسر ای ليق :لاق هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 ةبتكم ۱۸۷/۲ يذمرتلا ننس) .تابوتكملا تاولصلا ربدو رخآلا ليللا فوج :لاق

 م ای ات شاد ظتق (۸۹ ةالصلا باتك | حيباصملا ةاكشم ءمالسلا راد

 ( | Flماراح (

 ترک کرت لوم م فاك اعدردعب ےک ری طخ
 دعب ےک لأ« اتوب طخ ر حب ےک ز ام کریں لو اگے ر یم -:(۳۲۹) لاوس



 لاس ني دع ٣ک ()نالاشا

 اعد ےک کش ئا تعا ےن ںوگو لدبي ناک: یھی بدوہ زامن ںرط یب ےس لاسر ۳۵ ےہ یوم اعد

 رو رمي اچ نوم رعب ےک زاغ

 ے ریزان لے یب لقب پچ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 روث یی خا ےک طخ ورك از گن ین ہے زظ راع تو شاک اھ عل ےک طخ نو مو

 بس کے قير تب ئل سا ؟ے بلطم ایک اعد ے کلا ںی رعب رھی واں ینو لب اعد

 اگ اجاھڑب ہیطخ رھپ کوم اعد رعب كذاك رک افتاب یا

 نیدیعلا موي ضّيحلا ج رخن نأ انرمأ :تلاق اهنع هللا يضر ةيطع مأ نع

 نع ضئيحلا لزتعتو مهتوعدو نيملسملا ةعامج ندهشيف رودخلا تاوذو

 ةالص باب «ةالصلا باتك «حيباصملا ةكشم) .خلا هللا لوسر اي :ةأرما تلاق ءنهالصم

 يف لصف / نيديعلا باتك «ملسم حیحص ء١٣۱۳ :مقر دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۱۲٥۱۱ نيديعلا

 باتك «يراخبلا حيحص ہةیلودلا راكفألا تيب ۸۹۱ :مقر ۲۹۱۱۱ ءرودخلا تاوذو قتاوعلا جارحإ

 (۹۷۱ :ف ۹٦۱ :مقر ۱۳۲/۱ ٰینم مايأ ریبکتلا باب / نيديعلا

 ةوعدو ریخلا نهدوهش وهو ءمکحلا ةلعب ةيطع مأ ثيدح يف حرص دقو
 يبنلا دعب ةيطع مأ هب تتفا دقو «هترهطو مويلا كلذ ةكرب ءاجرو نيملسملا

 ةباحصلا نم دحأ نع تشي ملو ثيدحلا اذه يف امك ةدمب ملسو هيلع هللا یلص

 (توریب ةیملعلا بتکلا راد 51/7 يلصملا ضيحلا لازتعا باب / يرابلا حتف) .كلذ يف اهتفلاخم

 ءاعدلا يأ اهّللا لوسر اي :لیق :لاق هنع ٰیلاعت هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 باوبأ ءيذمرتلا ننس) .تابوتكملا تاولصلا ربدو رخآلا لیللا فوج :لاق ؟عمسأ

 نم بحتسي ام باب / يئاسنلل ىربكلا ننسلا ء۹۹٣۳ :مقر ۱۸۷/۲ ةمحرت الب باب / تاوعدلا

 (توريب ةیملعلا بتكلا راد ۹۹۳۲٦ :مقر ۳۲٢ تابوتكملا تاولصلا ربد ءاعدلا

 ناك هنأ ملسو هيلع هّللا یلص يبنلا نع هيبأ نع ةركب يبأ نب ملسم نع



 لاس نار ۸خ ٔٗےٗےےےےےحکےٴ سسےےے() نیم اداشرا

 باذعو رقفلاو رفكلا نم کب ذوعأ ينإ مهلا :لوقي ءةالصلا ربد يف وعدي
 نآرقلا مولع ةسسؤم ۲۹۷۲۸ :مقر ۷٠/٠١ ءاعدلا بانك / ةبيش يبأ نبال فنصملا) .ربقلا

 نبا حيحص ء۲۰۷۲۰ :مقر 44/0 25054٠١ :مقر ۳۹۱٥ لبنح نب دمحأ مامإل دنسملا «توریب

 (يمالسإلا بتکملا ۷ 4 5:مقر ۳۸۹/۱ ةميزح

 يف ةبعش نب ةريغملا يلع يلمأ :لاق ةبعش نب ةريغملا بتاك ٍداَّرو نع

 :ةبوتکم ةالص لك ربد يف لوقي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ ةيواعم يلإ باتك
 ءيش لك ىلع وهو ہدمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال ہدحو هللا الإ هل ال

 کنم دججلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم الو تيطعأ امل عنام ال مهلا ءریدق

 ۸٤( 4 :ف ۸۳۲ :مقر ۱۱۷/۱ ةالصلا دعب ركذلا باب / ةالصلا باتك ءيراخبلا حيحص) .دجلا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 َّنُعَدَت ال !ذاعم ای كيصوأ :لاقف ءكبحأل ينإ هّللاو !ذاعم اي :لاقو هديب ذخأ

 نسحو كركشو كركذ ٰیلع ينعأ مهلا :لوقت الص لك ربد يف

 ٥٥١١( :مقر ۲۱۳۸۱ رافغتسالا يف باب / دؤاد يبأ ننس) .بكتدابع

 یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نع

 ريبكلا مجعملا) .ةباجتسم ةوعد هلف ةضيرف ةالص یلص نم :ملسو هيلع هللا

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٥٦۷ :مقر ۲٥۹/۱۸ يناربطلل

 هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 هلإو يهلإ مهلا :لوقي مث ءةالص لك ربد يف هيفك طسبي دبع نم ام :لاق

 ءمالسلا مهيلع ليفارسإو ليئاكيمو ليئربج هلإو بوقعيو قخحسإو ميهاربإ

 ينلانتو «ىلتبم يناف «ينيد يف ينمصعتو «يتوعد بیجتست نأ كلئسأ

 هللا ىلع اًح ناك الإ نكسمتم ينإف رقفلا ينع يفنتو «بنذم ينإف كتمحرب
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 ةالص ربد يف لوقي ام باب / ينسلا نبال ةلیللاو مويلا لمع) .نيتبئاخ هيدي دري ال نأ لجوزع

 می اھت او اف (توريب نآرقلا مولع ةسسؤم ۱۳۸:مقر ۱۲١ :ص ؟حبصلا

 :alt | A) ید)

 ؟ج ںویکک رست یکجا ذرا ٣ب قت
 لاب رق ل الام ؟ےہ ںویکک رصح یک لا ی ذر ا ۳۰ل تريك -:(۳۳۰) لاوس

 ؟ے اہ وم رام ا۷

 ےک ليام تان قربك --: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نااکرُآ روا « اتوہ ےس ءفرع م إل راج لي و زاغآ عاق اب اك یر كسانهروا < ےس تو
 ترج یک ھا ىؤرو قار شتتتارببگے سر ےہ ہجا ییذ را۳ ند یکرش آ اک کسانمو

 ے تو ےک ىلإ رق حک شر یکے ری ہصالخ۔ ںیہ یناج ین كتير صح کی ا ىذا
 (۵۹۷۱۴لزاونلا بات دافتس)۔ےہ ےس تقفوےک لب ؛ ںی

 «ةفرع موي هلوأو ءىكسانملا هيف عرش يذلا تقولا ميظعتل ريبكتلا نأل

 يف مالكلا / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادبر .فوقولا وهو جحلا ناكرأ مظعم ماقي هيف ذإ

 (ايركز ٦٥۹١ ريبكتلا تقو نایبو متخلا

 يبأ لوق يف هرخأو ةفرع موي نم رجفلا ةالص بیقع هلوأف همقو امأو

 ةيدنهلا ئواتفلا) .قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص بيقع دمحمو فسوي
 مل“ لترا تف (ایرکز ه 45/١ قئاقحلا نييبت ءايركز ۱۷۱

ID(ھ۳۱۷۱۸٢ /  

 رب لا اج ٹ واو ضو اكل < یے ری م الس

 ؟لاثأيه بجا تا شتر
 یک ٹو ضو ایکس ا یب ےک ری م السروا یم زامن ےن ضنك )۳٣۱(:- لاوس



 لئامےکنی دم م (٣ الاداشرا

 ؟یگےر اکے رب جاو تا رشق يكب سا با لع ہداراال

 ےل ساو ثوم وارا الب وضو كل وچ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ ہللا” ےاروا کے ر بجاو بر شق گپ سا

 رت کرا یو ۹کی ہے مک ب س قی روا ےس اج انمي “دمحلا هّللو ربكأ هللا ربكأ

 نھ يكب رپ بس ماما اید رقت: تروعودر مدح كس زار کر مک یکجا ی ق ورتل ےس

 - ےک اچان مامتہااکس ا ےل سا ے ایگ درا رتب جاو

 طقس اًدماع ثدحأ وأ اًيهاس وأ اًدماع ملكت وأ دجسملا نم جرح ولف

 (ايركز ٦٦/٣ راتحملا در) .ريبكتلا هنع

 ال ءربكأ هللا ربكأ هللا :هتفصو ءةرم حضألا يف قيرشتلا ريبكت بجيو

 باتك ءراتخملا ردلا) . ضرف لك بقع دمحلا هّللو ربكأ هللا ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ

 (ايركز 517-57 نيديعلا باب / ةالصلا

 يبأ لوق يف هرخآو ءةفرع موي نم رجفلا ةالص بيقع هلوأف :هتقو امأو

 / ةيدنهلا ئواتفلا) .قیرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالص بيقع دمحمو فسوي

 می اھت او تف (ایرکز ۱٥٥/١ ةالصلا باتك

 (ھ ۱۸۲/۱۳٣ / ٣ے: لاری و)

 لایان ونس ےک ند ےک ر یک

 ؟ںیہایکل اع آنونس ےک نو ےک ر یک )۳۳٣۲(:- لاوس

 ل ااو ند يع -:دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 لوك روك کت ےناج وک امن كيك نكران اکی شوخرواءان كلوب انبي ےک تعا كسك
 ےک زار كديعءانركادأ ليي ےس زامن ےأ ےہ بجاورطف ق صب ںوگول نایک بچ ی
 نو ےک ديك زا دالع۔ے نوفسمان آے ےرسود روا اناج ےس ےتار کیا ءاناج لديك

 اک“ دمحلا هّللو ربكأ هللا ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا” ريك



 لاسے ني دع اکا ()ںالاشرا
 - ۓ اج اھکردرو تشرك

 «هبايث نسحأ سبلو کاوسلاو لاسدغالا :لجرلل رطفلا موي بحتسیو
 بحتسیو «يسخرسلا طيحم يف اذك اليسغ وأ ناك اًديدج ءةينقلا يفاذك

 ىلإ ةعراسملا وهو راكتبالاو هابتنالا ةعرس وهو ريبكتلاو بيطتلاو متخنلا
 جورخلاو «هيح دجسم يف ةادغلا ةالصو ةالصلا لبق رطفلا ةقدص ءادأو ءىلصملا

 ديع يف بحتساو .ةينقلا يف اذك ءرخآ قيرط يف عوجرلاو ءاّیشام ىلصملا ىلإ
 لقأ وأ اًعبس وأ اًسمح وأ اًنالث تاريمت ىلصملا ىلإ جورخلا لبق لكأي نأ رطفلا

 حرش ينيعلا يف اذك ءناك ولح يأ نم ءاش ام الإو ءاّرتو نوكي نأ دعب ءرثكأ وأ
 (ايركز ميدق 43/١ ١ نيديعلا ةالص يف رشع عباسلا بابلا / ةالصلا باتك ہقیدنھلا ٰیواتفلا) .زنكلا

 يف داز ءرهجلاب هدييقت حجرو ءرهنلا يف هبقعت نکل اهقيرط يف ربكي الو
 هلوق (راتخملا ردلا) هنع ةياور يهو ىحضألاك ءةنس هب رهجلا :الاقو .ناهربلا

 نايبل وه امنإو ءىلصملا وأ تيبلا نع زارتحالل هب دییقتلا سيل :اهقيرط يف
 يف ريبكتلا ىحضألا يف ةنسلا نإف ءىحضألاو رطفلا ديع نيب ةفلاخملا

 (ايركز ٣١٥٥ نيديعلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .يتأيس امك ءقیرطلا

 سانلا لمع هيلعو «ءىلصملا يفو :ليق ءقیرطلا يف اقافتا اًرهج ربكيو
 هيف ام تملع دقف رطفلا يف امأ ءاًقافتا :هلوق (راتخملا ردلا) تيبلا يف ال مويلا

 ةالصلا باتك «راتخملاردلا» .رهجلا يهو هتفص يف وأ ريبكتلا لصأ يف فالخلا نم

 (ايركز ١۹۱۳ نيديعلا باب /

 بحتسیو ءملسو هيلع هللا یلص يبنلاب ءادتقا معطي نأ رطفلا موي بدنو

 موي ودغي ال مالسلا هيلع ناك يراخبلا ىور امل ءاًولح موعطملا كلذ نوک

 نم اننامز يف سانلا هلعفي ام امأو ءارتو نهلكأيو تارمت لكأي ىتح رطفلا
 باتك «قئارلا رحبلا» .ةنسلا يف لصأ هل سيلف هيلع رطفلاو نبللا عم رمتلا عيمج
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 ملك لیتا تف (ىجارك ۱٥۸/۲ «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۷۸/۲ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا

F:I)ماما ۹۳ |  ) 

 مكن ید نیب ےک کریک لد ےک ی
 جايك جس معا کس یم تدبر شاکے ید تنل یریق ن دے ديع )۳۳٣(:- لاوس

 اے تام ےن وت

 لب جاو ضف ربو ناک ی ری -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےس قوم اک وخ کیا ناک ؛ ےہ اتام تدوم اكل ا ےس مالسلا ہیلع حار ص تشر وا «<س

 تیبش یکے رک فوك و ےک نکو مرک ےل سا ؟ اتو فاض إ لٹ تب ےس تيدي رہ روا

 ثرجروب اگوہہ جا بج مہم دلا ءاش نا ٤ے اج ایک کہہ رب زور ی تمعسو بص

 ںی نوم ےک ديك اسر پ آکے اهلك یم ت الام ےک الس لا نہ دام ت رح تفر وا
 ۔ےت ے زا ولے ایادب تست لوا

 .اًبح اودادزت اوداھت :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 ريدقلا ضيف ءةرهاقلا عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نيمرحل ا راد ١۷۷٥ :مقر ٥٥٥٤٤٥ طسوألا محعملا)

 (توريب ةفرعملا راد ۳۳۷١ :مقر ۳

 هنأو ءةعستم ایند اذ ناك اًدامح نأ انغلبو ءيلجعلا هللا دبع نب دمحأ لاق

 لكل ديعلا دعب مهيطعي ناك هنأو «ناسنإ ةئام سمخ ناضمر رهش يف رطفي ناك
 يف موي لك رطفي ناكو :لاق ماطسب نب تلصلا نعو ...... مهرد ةئام دحاو

 ءءالبنلا مالعأ ر يسر .اًيوث اًبوث مهاسك رطفلا ةليل ناك اذإف ءاتاسنإ نيسمخ ناضمر

 ملك لات او تف (ةلاسرلا ةسسؤم ۲۳-۲۳۸ عه ةثلاثلا ةقبطلا / يفوكلا ملسم نامیلس يبأ نب دامح

(aL / Fa: (یت د 

O ¢ O 



 لون (٣٣۳ نااداشرا

e ٠ 

 ل ۱ ولو نس

 وانك ےن ڑوھچ م دک ميش
 ؟ے اتام انگ ےن وم م دک متن ایک -:(۳۳۳۴) لاوس

 ن ور دش 2: ةع مآ تلق اذماح باوجلا

 ولے اچ ٹوھچ تنسرلا ےس جو یک زم یک فنا نیک راكهتك ارش صخنألاو ےنڑوھچب

 او نک وزن

 ءبوجولا هيلع مهضعب قلطأ یتح بجاولا نم ةبیرق ةيوق ةدكؤم ةنس
 يبأ دنعو .هيلع مهانلتاق هكرت ىلع دلب لهأ عمتجا ول :دمحم لاقاذهلو

 «قئارلارحبلا» .هبوجو ٰیلع ال هدكأت ىلع لدي وهو نوبرضيو نوسبحي فسوي

 (ىجارك ؟ 55/١ ناذألا باب / ةالصلا باتک

 يتلا بجاولا نم ةبيرقلا ةدكؤملا ننسلا يهو ىدهلا ةنس فالخب

 باتك ءراتخملا ردلا عم راتحملا درر .نيدلاب فافختسا اهك رت نأل ؛اھکر ات الضي

 (ايركز ۲۱۸/۱ اهفيرعتو ةنسلا يف :بلطم / ةراهطلا

 ةدكؤملا يف طرشلاو ...... هك رت ىلع ماليو هلعف ئلع رجؤي ام اهمكحو
 :حیولتلا يف نکل :مالي :هلوق (راتخملا ردلا) اًمكح ولو كرت عم ةبظاوملا

 هيلع هلوقل ةعافشلا نامرح قحتسی مارحلا نم بيرق ةدكؤملا ةنسلا كرت

 بجوتسي اهكرات نأ :ريرحتلا يفو .يتعافش لدي مل يتنم كرت نم :مالسلا



 شوف سس خم )ساشا

 حرش يف امك رارصإلا ليبس ىلع ٍرذع الب كرتلا دارملاو .موللاو لیلضحلا

 رهظي يذلا :ةالصلا ةفص باب نم رحبلا يفو ...... جاحلا ريمأ نبال ريرحتلا

 ىلع ةدكؤملا ةنسلا وأ بجاولا كرتب طونم مثإلا نأ بهذملا لهأ مالك نم

 «مثأي ال ليق سمخلا تاولصلا ننس کرت نم نأب مهحيرصتل «حيحصلا

 / ةراهطلا باتك «راتخملا ردلا عم راتحملا درر .ريدقلا حتف يف هركذ .مثأي هنأ حيحصلاو

 (ايركز ۲۱۹/۱-۲۲۰ اهفيرعتو ةنسلا يف :بلطم

 نإو «رفك اقح اهري مل نإ سمخلا ةالصلا ننس كرت :لزاونلا يفو

 الو ءىكرتلاب ديعولا ءاج هنأل ؛مثأي هنأ حيحصلاو .مئأي ال :ليق كرتو اهآر

 يذلل ملسو هيلع هللا یلص لاق دقو ءبجاولا كرتب طونم مثإلا نأ ىفخي

 معن “قدص نإ حلفأ” ایش كلذ ىلع ديزأ ال قحلاب کنعب يذلاو :لاق

 لعفب ةطونملا ةيورخألا حلاصملاو تاجردلا تاوفو ة ءاسإلا كلذ مزلتسي

 لب ؛فافختسا نع كرتلا درجت اذإ اذه ءملسو هيلع هللا یلص لوسرلا ننس

 مثإلاو رفكلا نيب راد كلذك نكي مل نإف ؛ميظعتلاو بدألا خوسر عم نوكي
 49/1 لفاونلا باب / ةالصلا باتك ءريدقلا حتف) .كرتلا ىلع هل ةثعابلا لاحلا بسحب

 م اھت او اف (توريب ركفلا راد

 allen) / مس ٌلاشر یٹو)

 م 1 2 ا ںیم نوا زس

 تنس اي ے شرف یب سب زامنب جاور وا فف رم اق سیب زامن -:(۳۳۵) لاوس

 ا شذ وكر وا

 ف روا ي جا نرد دعم انمأ اضف وا دماج فااوحتنلا

 ےل با ون لئاک وت ليم کوہ ےڑنکر اکے مھعں لقوا تس روا ےہ ضف م اق ںی
 ۔ یکے اجو تسرد لاحرہبزامنر گم اے با ثاھد 1 اےک لاب کویہ زعالب رگاروا۔اگ



 شوو سل _ سلع اساسي

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لأس هنأ هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع
 هلف اًدعاق یلص نمو «ءلضفأ وهف اًمئاق یلص نم :لاق ؟اًدعاق يلصي لجرلا نع

 باب / ةجام نبا نس) .دعاقلا رجأ فصن هلف اًمئان یلص نمو ءمئاقلا رجأ فصن

 (هناخ بتك دمحم ريم ۸۷ :ص مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص

 يف مايقلا :اهنمو ءاّمئاق ةميرحتلا اهنودب حصت ال يتلا اهضئارف نم

 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک ءراتحملا ردلا) .هيلع رداقل حصألا يف رجف ةنسو ضرف

 (ايركز ۱۳۲-۲

 عمجم يفامك «ةهارك ريغ نم اًقلطم (اًدنعاق لفنلا زوجي :هلوق

 < ٠ ۲ :ص اًسلاج لفنلا ةالص نايب يف لصف / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .رهنألا

 ملك ىلاتدشلاو تف (یمیدق
 (ھ۲۷۹۷۱۹٢۱ / :١ لامر و )

 رار کاک تروس یب کیا سیم ل ٹاون
 ترو یوی رر گا لع لثأ ون نايا واو ريم [صوصتر وا ل ٹاون -:(197) لاوس

 دک ت ی اف لوط ع تک یتا اک ترس ل ون تلف اف سا

 ؟ے عا ایکس یم ضنا فروا ؟ے اسكان ذي

 رات رھا دیدار دعب ام ايلضمو اذماح باوا

 ؛ ے اھیکو ورك ءابقفوکرارھگےک تروسرضقلاب ںیم شارف لا ؟ ے لات رم یم نع ڑی راب

 ر یوم ہن تہ ارکان جڑ وراپ دد ےس ےن ھر گ ت

 يف اهراركت اذكو «ضرفلا نم ٍةدحاو ةعكر يف ةروسلا راركت هركي

 اھت ءارق بجو هظفحي مل ناف ءهدورو مدعل هدمعتو اهريغ ظفح نأ نيتعكرلا

 نإ :مالسلا هيلع هلوقل کرتی ال يسن نإو «ةحتافلل ةروسلا مض بوجول



 اوفو ضم ا )ساشا

 يف راركتلا هركي ال هنأل ؛ضرفلاب دیقو ءاهوحن ىلع اهأرقأف ة روس تحتف
 «ةدحاو ةيآب حابصلا ىلإ ماق ملسو هيلع هللا یلص هنأل ؛عسوأ هنأش نأل ؛لفنلا

 وأ باذعلا ةيآب مهتليل نويحي اوناک فلسلا نم ةعامجو ءہدجھت يف اهرركي

 ةيآلا قوف ةيآلا اذكو ءةروس ة ءارق هركيو :هلوق .فوخلا وأ ءاجرلا وأ ةمحرلا

 هركي الف ةلفانلا هابشألا يف ینٹٹساو ءةعکر وأ نیتعکر يف ناك ءاوس ءاقلطم

 يف هب مزجو رسیلا يبأ نع هلقنو يومحلاو يزغلا هيلع هرقأو ءكلذ اهيف

 يف لصف / يواطحطلا ةيشاحلا شماه ىلع حالفلا يقارم) .امهريغو رردلاو رحبلا

 (یجچارک هناخ بتك ىميدق ۱۹۳ :ص تاهوركملا

 فكلذف ہدحو يلصي يذلا عوطتلا يف ناك ناف ءاًرارم ةدحاو ةيآ هررك اذإو

 ءرایتخالا ةلاح يف هوركم وهف ةضورفملا ةالصلا يف ناك نإو «هوركم ريغ

 باتك ءةيدنهلا ٰیواتفل) .طيحملا يف اذكه ؛سأب الف نایسنلاو رذعلا ةلاح يف امأو

 ملك یل اھت او نتف يركز ٠١ هركي ال امو ةالصلل هركي اميف يناثلا لصفلا / ةالصلا

 YIL) | لو: لاغير و )

 ایدوڑپہراپودوکت روس کیا سیم ںونس کرت

 ميك قدح پہ راب ود تروم یہ کیا سم لون ٢کر ترا -:(۳۳خ) لاوس

 ۔ں افتاب اج ؟ے
 تسرد زامل ب تروس لوت” -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے اج آں ب اسف لوك مز اف نك ذب هرايود تروس لينك

 باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .ةيناثلا يف اهديعيو ةروس أرقي نأ سأب ال

 (ايركز ۲٦۸۱۲ ةالصلا ةفص

 هنأل ؛ضرفلاب ديقو ءضرفلا نم ةدحاو ةعكر يف ةروسلا راركت هركي



 لشن سس ےس سس () نین وشرب

 ىلإ ماق ملسو هيلع هللا یلص هنأل ؛عسوأ هنأش نأل ؛لفنلا يف راركتلا هركي ال

 نويحي اوناك فلسلا نم ةعامجو ءہدجھت يف اهرركي «ةدحاو ةيآب حابصلا

 ةيشاحلا شماه ىلع حالفلا یقارمز .فوخلا وأ ءاجرلا وأ ةمحرلا وأ باذعلا ةيآب مهتليل

 مل لات لا ظتف (یجارک هنا بتك ىميدق ۱۹۳ :ص تاهوركملا يف لصف / يواطحطلا
 API) | ل9: لاغير و )

 انه دب ضالخا ۶ر وسر عب ےک ترروسم كل یم تعکررہ

 رہ دعب ےک توالت کت روسروا اذ ور وس لی ںوزامن کر ایک -:(۳۲۸) لاوس

 لی تیار کیا کف ارش ىراخب اك اريبج ؟ ںیہ اب ے اس ہڑپ الغا ةروسم ایا لیٹ تعكر

 ےن مالعلا يطع ركن یاب رف اہنعر ٹا یر ت دص شک ام ترضح امت یس نوما ما کے
 شرما ےک لأ تڑپ تروس وج س زامنرہ ہو وف اھیھبرکانہ ریما اکر کپ یا وک یک یا

 ے هك تا ںیم گال اوج ای آں یاو روو بج تڑپ یھب ذا للا َوُه لق

 َوْه ْلُق لم تعکررہ ےن بحاصر مما ام دك ايكو رک تے مالعلا يلع مشت خس ںوہن

 ںویکل يي ےن ںوہن اہک چن ےس ناکا یا رے مالعا لعرب اے یڑپ ہا هللا

 لإ كن ئل سا ےہ نايباكتافص لك اھت ہللا یب لامك يد باوج ےن ںوہنُا قف ؟ایک
 5 ٹ8 7 ایامرف ےن مالسلا يلع مر کار وضح وأ هس تبحے تروس

 ریو لبي تحرر پ بحاص ماما گا وہ ےترکل شیپ تيياور سا ایکن “ںیہ ےترکت بحع

 ؟ے مگ یک اب للك والت یک یک الغا وست اكس تروس
 رواے قاوم درر کز ںی لاوس -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رکاب س الغار وسواس ےک تروس یک سود لی تحارب ل تس رر یک زان وو اوصا

 رطح ای رس مالسلا ہیلع مر کا ین کے مجول بات یکتساب ےب فرط یکرسود نايل تس اجى
 حریم ۔اھتایکے لاح ن اوج ہاامرف لی بر ےن پ آی نم لن اهب لي من یھی پی



 شش  ے_ے___--َحم__س_-_- 00 ااا

 یک اب لإ دج ےہ ںی تو لوكا ییا یھب مي ثلا ی مارک سرمد ای نب د شار ےس افا

 جو یا ءاھتہش لوم کے الم الغار وس سیم تعکر رپ سی اکر وور وا توي ود رکے س لکو

 اہکی کم ئل لا ءان یکر اہ کرج یکے لوبي سكس نر کود وک ےک یل اھسو دوك ےس
 لكل ورسود اكريلظتروا اتا یکس افق قب تيفي تا کیی ناک کے اج

 عراهتا لباقت یہ کر اہم ٌموسأ اکم السلاو  ؤلصل ہیلع ںیم ےراپ سا ئل ے راھ روا ایگ اید

 رف كيك چوم تسرد امن كس أ اےک ھڑپ زامن حررط ا یئوکر گا یھب جرم ہ اج ؟ ےہ

 ایپ ليلو ثتاجوالب ںیم لولاو نس ےس سا كل ویک: ے اچ ان انہ لیبل ومعماکس ا یم ںوزامم
 بكل دنا اکے وہ

 :ءابق دجسم يف مهمؤي راصنألا نم لجر ناك هنع هللا يضر سنأ نع
 هّللا وه لقب حتتفا هب ارقي امم ةالصلا يف مهل اهب أرقي ةروس حتتفا املك ناكو

 لك يف كلذ عنصي ناكو اهعم ئرخأ ةروس أرقي مث ءاهنم غرفي ىتح دحأ
 اهنأ ىرت ال مث ءةروسلا هذهب حتتفت كنإ :اولاقف هباحصأ ہملکف «ةعكر

 :لاقف !ىرخأب أرقتو اهعدت نأ امإو اهب أرقت امإف ءىرخأب أرقت ىتح کنزجت

 .مكتكرت متهرك نإو ءتلعف كلذب مكمؤأ نأ متببحأ نإ !اهكراشب انأ ام

 یلص يبنلا مهان املف «هريغ مهمؤي نأ اوهركو مهلضفأ نم هنأ نوري اوناکو
 کر مأی ام لعفت نأ كعنمي ام !نالف اي :لاقف ءربخلا هوربخأ ملسو هيلع هللا

 ينأ :لاقف ؟ةعكر لك يف ةروسلا هذه موزل ىلع كلمحي امو ؟ىكباحصأ هب

 باب / ناذألا باتك ءيراخبلا حيحص) .ةنجلا كلخدأ اهايإ كبح :لاقف .اهبحأ

 (توريب ركفلا راد ۷۷ 4 :مقر ةعكرلا يف نيتروسلا نيب عمحلا

 ال مث ةروسلا هذهب حتتفت كنإ :مهلوقو .ةباحصلا مالك يفو :تلق

 نأ امإو ١١( بسحف) اهب أرقت نأ امإف .ىرخألاب أرقت یتح كئزجت اهنأ ىرت



 لز سل سس (ا) نگار لاواشرا

 ضرفلا نم ةعكر يف نيتروسلا نیب عمجلا نأ ىلع ةلالد .ئرخأب أرقتو اهعدت
 نأ هنم رهظي هباحصأ هملكف :هلوق :حتفلا يف ظفاحلا لاق .هلعف يغبني الامم

 )۲٠١/۲( .هأ لسو هيلع هّللا یلص يبنلا نم هوفلأ ام فالخ كلذ هعينص

 نيب عمج هنأ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع تبغي مل هنإف ءلاق امك وهو :تلق

 .عوطتلا يف كلذ لعف هنأ هنع درو ام الإ ضئارفلا نم ةعكر يف نيتروسلا
 «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۲۷/٢ خلا ةعكر يف ةروس بابحتسا باب / ةءارقلا باوبأ ,ننسلا ءالعإ)

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲ يرابلا حتف

 درر .ةمات ةروسو ةحتافلا ةعکر لك يف لضفألا نأ اوحرص مهنأ عم

 (ايركز ۲٦/٢ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا

 هب سأب ال لعف ولو لعفي نأ يغبني ال ةعكر يف نيتروس نيب عمج ولو
 حتف) .هركي الف لفاونلا يف امأ ءضئارفلا يف هلك اذه :ةصالخلا يف لاق .....

 / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا «توريب ركفلا راد ۳٣٣/١ ةءارقلا يف لصف / ةالصلا باتك ءريدقلا

 (ايركز ۲٦۹/۲ ةالصلا ةفص باب

 نم ينربخأ :لاق ةيلاعلا يبأ نع تاقث هلاجر دنسب يواحطلا جربخأ

 ءراثآلا يناعم حرش) .ةعكر ةروس لكل :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس

 باوبأ «نئسلا ءالعإ «بتكلا ملاع ۲۰٠۹ :مقر ۳٣٤۷٣ ةعكر يف روسلا عمج باب / ةالصلا باتک

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ١١5/4 خلا ةعكر يف ةروس بابحتسا باب / ة ءارقلا

 لاق لجر باوج يف درو هنأل ؛ةعكر يف ةروسب يتأي نأ الإ هانعم سيلف

 .ةعكر يف روسلا نيب هعمج ىلع راكنإلا هلصاحو ءةعك ر يف لصفلا تأرق ينإ :هل

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۱۲٥/١ خلا ةعكر يف ةروس بابحتسا باب / ةءارقلا باوبأ «ننسلا ءالعإ)

 عم ءلمعلا نود ةينلل ٌبيوصت هنأ رم دقو «خلا ( 216 اهايإ کبح) :هلوق



 لنک (٣ پ0

 کر مأی ام لعفت نأ كعنمي ام” :لاق ثيح ءاًضيأ هيلع ضارتعالا هنم قبس هنأ

 نم ءيشل نآرقلا نم ةروس نيعُي ال نأ نسحألا نأ: هيفو “کباحصاأ هب
 نع تعبث يتلا روسلاب ديقتلا ميجن نبا هنم ىنثتساو .زنكلا يف امك ءتاولصلا

 باب / ناذألا باتك «يرابلا ضیف) .زوجي هردقب نييعتلاف ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا

 ملك ىلا ثا اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳٥۹۱۲ ةعكر يف نيتروسلا نيب عمحلا

 (ھ۱۷٢۱۳ء۹۷۱۸ / ۱:ا و )

 انصب الغار وس ںی وار خت صول بي تعکرر ىربتت
 تعکر یب کے ری تورط کز امن کر تکل اب ےن بح اص کیا -:(۳۳۹) لاوس

 ؟ے اسیکن رکا یا پار بتا سی یک رس بج عر اا ںیم تعکرایک ۶ سود ء ل الغار وسبتترسرا "لي

 روك يتب طوج کز ارن كريت” لاوس - : دعب اص اًيلصمو اًدماح باوجلا

 كح دب ىلا ےہ لاك بام ےس ثم دع ایمن الياء تاج شل قرح رگ ہد ےہ

 ليدي صح یٹوکاکم مر کن آر قد والعكس ضالخإ ةروسوك نج ے ایکن وجب ےل ےک لوكا لا

 لین ای ء لوب ن آر فام تارطحوج نان ؛ ںیہ تلح عهد زامن یھ ب ےل طط لا ہدذ

 ہدایز ےس هدايز لیٹ لاوس چو ورك بسانم یی ے ےک نأ و, ںوہدای ضروس لب ول

 _ کے با ودایز لٹ یا ء ںیم کم استجا اک دي رکن آر ق

 لك ىلع نيعتم نيع ضرف اهظفحو بهذملا ىلع ةيآ ة ءارقلا ضرفو
 | باتك ءراتخملا ردلا ىلعراصبألا ريونت) .ةيافك ضرف نآرقلا عيمج ظفحو «فلكم

 (ايركز ۲٥۷/۲-۲٥۸ ةالصلا ةفص باب / ةالصل

 ءيش لفنلا يف هركي الو ...... ةیناثلا يف اهديعيو ةروسأر قي نأ سأب ال

 (ايركز ۲۹۸/۲-۲۹۹ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .كلذ نم

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ىفوأ يبأ نب هّللا دبع نع



 شوف سي سس ب(:

 لق :لاق هنم ينئزجي ام ينملعف اًئيش نآرقلا نم ذخآ نأ عيطتسا ال ينإ :لاقف

 هّللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 مهلا :لق :لاق ؟يل امف ءلجوزع هلل اذه !هّللا لوسر اي :لاق .ميظعلا يلعلا

 هللا لوسر لاقف ءہدیب اذكه :لاق ماق املف ءيندهاو ينفاعو ينقزراو ينمحرا

 / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .ريخلا نم هدي ًالم دقف اذه امأ :ملسو هيلع هللا یلص

 (توريب ركفلا راد ۸۳۲ :مقر ۱٦١ :ص ةءارقلا نم يمجعألاو يمألا ئزجي ام باب

 اذإ :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر عفار نب ةعافر نع

 .نآرقلا نم كيلع رسیت ام ارقا مث «لاعت هللا ربكف کنالص يف تمق تنأ

 (توريب رکفلا راد ۸٦٦ :مقر ۱٦۷ :ص هتالص ءيسملا ثيدح / ةالصلا باتك ءدؤاد يبأ ننس)

 بحاص لاق :حيباصملا حراش نع دوبعملا نوع بحاص لقنو

 نم نأل ؛نامزألا عيمج يف نوكت نأ زوجت ال ةعقاولا هذه نأ ملعا :حيباصملا

 ال هليوأت لب «ةحتافلا ملعت ىلع ردقي ةلاحم ال تاملكلا هذه ملعت ىلع ردقي

 تقو يلع لخد دقو ءةعاسلا هذه يف نآرقلا نمايش ملعتأ نأ عيطتسأ

 .ىهتنا ءملعتی نأ همزل ةالصلا كلت نم غرف اذإف ءةالصلا

 نم مهضعب مهوتو :لوألا ليوأتلا ركذ دعب يبيطلا نع يراقلا لاق
 زوجي ال :لاقف ءةالصلا يف ةصقلا هذه نأ بابلا اذه يف ثيدحلا اذه داريإ

 ملعت ىلع ردقي تاملكلا هذه ملعت ىلع ردق نم نأل ؛ةنمزألا عيمج يف كلذ

 يف نآرقلا نم اًئيش ملعتأ نأ عيطتسأ ال ينأ هليوأت لب [ةلاحم ال باتكلا ةحتاف

 هيلع هللا یلص هللا لوسر هل لاقف ءةالصلا تقو يلع لخد دقو ءةعاسلا هذه

 ملو ءةضورفم ةالص تقو هيلع لخد نمف .خلا..... هللا ناحبس :لق :ملسو

 تایآ ددع ةحتافلا ردقب أرقي نأ همزل ءنآرقلا نم اًئيش ملعو ءةحتاقلا ملعی



 اف نم سم ھے () نیا لاواشر

 يبأ ننس لح يف دوھجملا لذب) .تاملكلا هذه لوقي هنم اًئيش ملعي مل ناف .فورحو

 يبأ خيشلا زكرم ٣٦٢/٤-۲٦٦ ةءارقلا نم يمجعألاو يمألا ئزجي ام باب / ةالصلا باتک «دؤاد

 ملی اھت او تف (ةيلودلا راكفألا تيب ۳۸۹ :ص دوبعملا نوع ءيودنلا نسحلا

 (با ۲۴۱۸۹۲۳ | ٢٢:ٰياضر یت د)

 ےس ٭ ےہ 5

 گل وجب ان الم تروس ںی تعحکر کر یک

 ےک اف روس یب تعكر یر فو تح ذب تنس تاوان -:(۳۸۸) لاوس

 ےس دعي زامن شر مت ایوگکے وب: تھی ب ںیہ ےتاج لج سیب عوار ر یا ۓالم تروم رحب

 ؟ے مکا ز امن با اے اتب د ڈک ل اخ« ںیہ

 ىرورض ارو رح یم تروص کیا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 اب تروس ليات اسكس یک اروا بجاو ی افر وس لب تعاررب کز امن لأي تنس وبك اكو

 ۔یگ اج یئاربہدزامخ ایکس فيس رہے بجاواناطاکت ایآی کک ای نہ ادق تا لنك

 نم نیتعکر يفو رتولاو لفنلا تاعكر عيمج يف يلمع ضرف يه
 (ايركز ۱۳۳/۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «يماش) . ضرفلا

 لك نأل ؛درفنملل لفنلا لكو ضرقلا يتعكر يف المع ة ءارقلا ضرفتو

 «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءايركز ٦۷٤٤٤ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتخملاردلا) .ةالص عفش

 «قئارلا رحبلا يف اذك ہدنبوید داحتالا ةبتكم ۲-۰ ةالصلا ةفص يف عبارلا بابلا / ةالصلا باتک

 (یجچارک ۳۷/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك

 يف ناك نإو ءضرفلا يف ناك نإ بجي ال نييرخألا یف اھکر ت نإو
 / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا) .قئارلا رحبلا يف اذك ءهيلع بجو رتولا وأ لفنلا

 (دنبوید داحتالا ةبتكم ۲۲١٢ :مقر ۲۲۸/۲ وهسلا دوجس يف رشع يناثلا بابلا

 نإو ءدوجسلا هيلع بجو ةيآ ةحتافلا نم كرت اذإ :ىبتجملا یفو



 اوفو نيس ے۳( الداب

 رتولا وأ لفنلا يف ناك نإو ءضرقلا يف ناك نإ بجي ال نييرخألا يف اھکر ت
 وهسلا دوجس ببس باب / ةالصلا باتك ءقئارلا رحبلا) .لكلا يف اهبوجول هيلع بجو

 می اھت او اف (ايركز ۸۷۲

 (ھ۱۳۲۱۷۷۹۵ /۳:ئاضر یب د)
 7 ھ٭

 یک وجب ان الم تروس ل بي تعكر دوج تنس

 لوکی ان الم تروس ںیم تعحکر کر ست سیم ںونطسر ۷یک ظرگا -:(۳۴۱) لاوس

 ؟ یکے اوم ادا تنس ايل اے کوہ ربل یم دب روا ےاج

 یر لكك دس لي تروص لوتس -: دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 بص ازل ؛اوہ بجا وہ ہر کے جب کک ےک لأ ءاھت بجا وان الم ت روس كل ب تعکر

 ۔ے لت رورض یکے ار ہود ۔ یئگوہادت خسروا تسردز من ایلر کوہ ر کب ج لاس رت

 . ضرفلا نم نیتعکر يفو رتولاو لفنلا تاعکر عيمج يف يلمع ضرف يهو
 (ايركز ۱۳۳/۲ ةءارقلا ثحبم / ةالصلا باتك «يماش)

 مل نإ وهسلاو دمعلا يف اًبوجو داعتو اھکر تب دسفت ال تابجاواهلو

 02 رکن مل :وحن راصق تایآ تنا سماع یخ ےس

 اًنالث دعت ناتيآلا وأ ةيآلا تناك ول اذکو (َرَبْكَتُساَو رَبْفَاٌمُت .َرَسَبَو سبع

 هنم عفش لك نأل ؛لفنلا تاعكر عيمج يفو «ضرفلا نم نييلوألا يف اًراصق

 ةالصلا تابحاو :بلطم «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در ىلع راتخملا ردلا) .ةالص

 ءايحإ راد ۱ ةالصلا ةفص يف عبارلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا ءايركز ٣٣-٠٥١

 :ص ةالصلا بحاو يف لصف / ةالصلا باتک ءحاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم «توريب يبرعلا ثارشلا

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ١

 aT) / لانج یب وذ



 پی-000 7
 م 2 0

 ؟ے تروم ایکو اضف وں ار 0

 شف تعکرر "فرص رج ےس جو یکن وہ کک تنو ےن مہ )۳٣۲(:- لاوس

 ےک و نرم ناف شے یار تنا لاق لات و: ی ور ت نک یار
 ؟ںیگاپ ںیہ ےک رکا انتي ے زامن فیر 2و لون لورا يك و الم ںی قو مروا

 نیک اف لوك رعب قع تن لک رو -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ے ايانوم یب مانتا ےل سا هج رتب یہ ڑٹپ تقو ےک تارشا کا اف ےن ہما ضتط ےہ
 سر وا سیل ڑپ ليي دعي ےس لاوز تقو ےک قارشإ و ںیہ اج ثوم تو ےک م اک

 (۷۷۸٥يساق ا داتس )كه اجاہکس انا قوکس أكل یہ لنک ےک سويت رکا حا ےک

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ام باب / يذمرتلا ننس) . سمشلا علطت ام دعب لصيلف رجفلا يتعكر لصي مل نم

 (471 :مقر 55/١١ سمشلا عولط دعب امهتداعإ يف ءاج

 ةالص يف مامإلا دجوو لجر ءاج نأب امهدحو اتتاف اذإ رجفلا اتعكرو

 لبق يضقت ال اهنأ يتعكرب لغتشي ملو «هتالص يف مامإلا عم لخدف رجفلا

 هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو ءاّسايق هدعب الو سمشلا عولط
 باتک هةيناحراتاتلا ٰیواتفلا) .لاوزلا تقو ىلإ اناسحتسا سمشلا عولط دعب يضقتو

 ملك ىلاقتشاد اف (ايركز ٤ ۲٥۹ :مقر ۳۰۲/۲ عوطتلا لئاسم باب ءرشع يداحلا لصفلا / ةالصلا

 AVIN) | ٭:ٰئاَر یر )

 انهي لشعب ےک لوس رجب
 ؟ںیہ ےک ےہ سیلفی وہ ےتوہ ےک كتودعب لوس رايك -:(0) لاوس

 مج ت نس ںیم كذو #لإل رب - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 فرص: ۓئاج یھ د لن وكلم تقود لإ بل ؟ ےہ وتم ني زام لفى لوك والعكس



 شف ے_ےحے ےس )ساسي

 -ك اج ىكادأ قرب تنس كي ےس شرف

 مهيف نويضرم لاجر يدنع دهش :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 ةالص ال :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ رمع يدنع مهاضرأو ءرمع
 .سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص الو ءسمشلا علطت ىتح حبصلا دعب
 (نیخیشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ ٠١١ :مقر ۲۸۱۱۱ باطلا نب رمع دنسم / دمحأ مامإل دنسملا)

 دعب هنيعل بجاوو ضرف ال هريغل بجاوو لفن ةهارك نم مكحلا اذكو
 انه ةهاركلاو (راتخملا ردلا) اًريدقت هب تقولا لغشل هتنس ىوس رجف عولط

 مدعب ةصالخلاو ةيناخلا يف ربع اذلو «ةيلحلا يف هب حرص امك اضيأ ةيميرحت

 باتك / راتحملا درر .ىفخي ال امك ةحصلا مدع ال لحلا مدع دارملاو ءزاوجلا

 (ايركز ۳٦/۲ ةالصلا

 هلوقل ضرفلا ءادأ لق هتنس نم رثكأب رجفلا عولط دعب لفنتلا هركيو
 ءنیتعکر الإ حبصلا دعب ةالص ال الأ «مكبئاغ مک دهاش غلبيل :مالسلا هيلع

 ةنس ة ءارق ففخت اذلو ءاّمكح ضرفلاب الوغشم تقولا عيمج نوكيلو

 «حاضيإلا رون حرش حالفلا يقارم) .حبصلا ضرف يأ هتالص دعب لفنتلا هركيو ءرجفلا
 ةالصلا باتك «ةيادهلا «توريب ةيملعلا بتکلا راد ۷ 4 :ص ةهوركملا تاقوألا يف لصف / ةالصلا باتک

 ملك یل اھت او اف (ىجارك ٰیرشبلا ةبتكم ١5/١ ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا يف لصف /

(alva | rs) 

 انھڑب رعإ ےک ءاشع ںیم یاب ےس ءاشع
 ؟لبتأي لإ ةكك مطب دعب ےک زار یکءاشع ل تن كمي ے اتع )۳٣۳(:- لاوس

 ہدک مریخ لن كدي ےس اظع -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یئوکر گا متاح ؛ےہ ںی نق یئوکی کن ا دعب لي کا یھ هنري تقوددرگا ے سا ءںیہ



 اف مس سس سس () نیا لاواشر

 نص ذب زام دعب ےک ءاشع لوك ےہ لبت ٹاور شود قاس اچ انھڑپب تعکرر ہد حب ےک ءاشع

 ۔ے لیک تہ ار لوكس

 ءةفينح يبأ لوق ىلع رتولاو سمخلا تاولصلا ىضقت امنإ :اولاق دقو
 اًعبت رجفلا ةنسو ءاهباب يف يتأي ليصفت ىلع سانلا عم تتاف اذإ ديعلا ةالصو

 يف ةنس ءبجاولا يف بجاو «ضرفلا يف ضرف ءاضقلاو لاوزلا لبق ضرفلل
 ١١7/١ ةالصلا باتك / ةيدنهلا ئواتفلا ءايركز ١ 41/7 ةالصلا باتك / قئارلا رحبلا) .ةنسلا

 ملك ی اھت او اف (ايركز ٥۲٤/۲ راتحملا در عم راتخملا ردلا ءايركز

 (ھ۳۷/۱۷۸٢۱٣ك/ ۲۹:یئانہر و )

 نھ رهتسأ ديدي ےسرصحر وار
 ؟ ليي ںیہ ےک ذب يسأ دی اا ز رف لیپ ےرصر وار -:(۳۲۵)لاوس

 كا ماكرصعروار جب ليي داوم سا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 فيلا

 ود فر لمم ےس رعب ےک ےن وم درج تو اك أكس يب معاکر -:فلا
 زامن لق یک لوك یم تو # دول از ه والم ےک لا ےس تزاجا یکے كا دار ب تنس تعز

 ےس فركاك قت جس ہو رک ىف ر حباب لعيب ےس شرف (ءوضولا يختي رسا یت لوم )

 تو ےک نارا اب ؟6 اجاب سئرعب كرب یھکوکن أ قف ںی اج ثومي توو دعي
 کے اجا سیم

 زام اق ر لغ یک یوکے یب ےس شرف ںیم ساک ہی متو ےک صكروا ۔:پ

 بق آب ورحشدحب ےک ےن کاو آ اکر صحن ککے ںی نام یوکس سا ںیہ ےک هاب
 هذي زامنءاضق کک لیپ ےس ےن آی ورز لش عروس نہا ؛ےہ عم نعم زامن لق یک یول یک
 مكي ركب ؟ لاب هن ناس ےک لوكول یز انو اق يك سيرت نک: ںیہ ےگ

 وشو ابتشاوکی ل اج؟ لاب لب



 لشن )(  ٣ نین وشرب

 یلص هللا لوسر تعمس :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 دعب ةالص الو «سمشلا عفترت ىتح حبصلا دعب ةالص ال :لوقي ملسو هيلع هللا
 یرحتت ال باب / ةالصلا تيقاوم باتك ءيراخبلا حيحص) . سمشلا بیغت یتح رصعلا

 (5/5 :مقر سمشلا بورغ لبق ةالصلا

 :لوقي ينهجلا رماع نب ةبقع تعمس :لاق هيبأ نع يلع نب ىسوم نع
 وأ ءنهيف يلصن نأ اناهني ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك تاعاس ثالث

 مئاق موقي نيحو «عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم نهيف ربقن نأ

 حيحص) .برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضت نيحو ءسمشلا ليمت ىتح ةريهظلا
 (۸۳۱ :مقر اهيف ةالصلا نع يهن يتلا تاقوألا :باب / ةالصلا عضاومو دحاسملا باتك «ملسم

 لوسر نأ هتربخأ نينمؤملا مأ ةصفح نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 «حبصلا ةالصل ناذألا نم نذؤملا تكس اذإ ناك ملسو هيلع هللا یلص هللا

 باتك «ملسم حیحص) .ةالصلا ماقت نأ لبق نيتفيفخ نيتعكر عكر ؛حبصلا ادبو

 (۷۲۳ :مقر رحفلا ةنس يتعكر بابحتسا :باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا

 نإ !راسي اي :لاقف رجفلا ع ولط دعب يلصأ انأو رمع نبا ىلوم راسي نع
 :لاقف ءةالصلا هذه يلصن نحنو اهيلإ جرخ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .نيتدجس الإ رجفلا دعب اولصت ال «مكبئاغ مكدهاش غلبيل

 / ةالصلا باوبأ ءيذمرتلا ننس ء۱۲۷۸ :مقر ةعفترم سمشلا تناك اذإ امهيف صحر نم باب / ةالصلا

 دنسم ءلبنح نب دمحأ مامإل دنسملا «4 ١5 :مقر نيتعكر الإ رجفلا عولط دعب ةالص ال ءاجام باب

 (۲ 1٤۳١ :مقر ۳۱/٣٤ اهنع هللا يضر ةصفح نینمؤملا مأ ثيدح / ءاسنلا

 ةالصلا نع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یھن :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 | تیقاومل باتك ءيئاسنل ننس» .ةعفترم ةيقن ءاضيب سمشلا نوكت نأ الإ رصعلا دعب



 تی ِِِِ +00000 نام

 :مقر 45/7 بلاط يبأ نب يلع دنسم / دمحأ مامإل دنسملا 2017 :مقر رصعلا دعب ةالصلا يف ةصخرلا

 (۱۲۷ ١ :مقر ةعفترم سمشلا تناك اذإ امهيف صحر نم باب / ةالصلا باتك ءدؤاد يبأ ننس ٠۰

 تعمس :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ تعمس :لاق هللا دبع نب ملاس نع

 نإو «نيرهاجملا الإ ىّقاعم يتمأ لك :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 اي :لوقيف ءهّللا ہرتس دقو حبصي مث المع ليللاب لجرلا لمعي نأ ةناجملا نم

 رتس فشكي حبصيو «هبر هرتسي تاب دقو ءاذكو اذك ةحرابلا تلمع !نالف

 ٥٥٦٦( :مقر هسفن ىلع نمؤملا رتس باب / بدألا باتك ءيراخبلا حیحص) هالا

 رجفلا دعب هيف لخد اذإ الإ دجسملا ةيحتل لضفأ يهو «عبرأ وأ ناتعك رو

 (ايركز ٥٥۸/٢ دجسملا ةيحت يف بلطم ءلفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر . رصعلا وأ

 عامجإلاب سمشلا عولط لبق ىضقتالف ؛اھدحو تناف اذإ امأو

 له :بلطم ءةضيرفلا كاردإ باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .حبصلا دعب لفنلا ةهاركل

 (ه17/7 شحفأ وأ ةهاركلا ود ة ءاسإلا

 برغت ىتح رصعلا دعبو ءسمشلا علطت ىتح رجفلا دعب لفي نأ هركيو

 نیتقولا نيذه يف يلصي نأب سأب الو ءىكلذ نع ىهن مالسلا هيلع هنأ يور امل

 حاضيإلا رون ہدنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۸۰۱۱ تيقاوملا باب / ةالصلا باتك ءةيادهلا) .تئاوفلا

 سلحملا ۱۰۷۸ :مقر ٠١/7 تيقاوملا يف لوألا لصفلا / ةالصلا باتك «يناهربلا طيحملا ء۰۷ :ص

 (ایرکز ١515 :مقر ١5/7 تیقاوملا يف لوألا لصفلا / ةالصلا باتك ہقیناحراتاتلا ىواتفلا «توريب يملعلا

 الو ءطقف عوطتلا امهيف هركي هنإف ؛ةسمخلا نم نارخآلا ناتقولا امأو

 ينعي :لاق اذلو اًضيأ بجاولا لمشیفًالمع مزاللا يأ ضرفلا امهيف هركي

 دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۲۳۸ يواحطلا حرش يف عورف / ةالصلا باتك ءريبك يبلح) .تئاوفلا

 (روهال یمڈیکا ليهسو



 لوو يي ا )١( نري لاداشرز

 اهرهظي الف ةيصعم ريخأتلا نأل ؛هئاضق ىلع هريغ علطي ال نأ يغبنيو

 ةنئافلا ءاضق هركي هنأ ناذألا باب يف مدقت :خلا يغبنيو هلوق (راتخملا ردلا)

 ءاهرهظي الف ةيصعم ريخاتلا نأ نم انهامب حراشلا هللعو .دجسملا يف

 وأ دجسملا يف ناك ءاوس «هيلع عالطإلا عم ءاضقلا وه عونمملا نأ هرهاظو

 ةهاركلا نأو بوجولا انه يغبني نأ رهاظلاو :تلق .حنملا يف هدافأ امك «هريغ

 ىفاعم يتمأ لك :نيحيحصلا ثيدحل ةيصعم ةيصعملا راهظإ نأل ؛ةيميرحت

 دقو حبصي مث المع لیللاب لجرلا لمعي نأ راهجلا نم نإو ءنيرهاجملا الإ
 حبصيو هبر هرتسي تاب دقو ءاذكو اذك ةحرابلا تلمع :لوقيف هللا ہرتس

 | ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا عم راتحملا درر .ملعأ ئلاعت هّللاو ءهنع هللا رتس فشكي

 ءاضق باب / ةالصلا باتک ءقلاخلا ةحنم عم قئارلا رحبلا ءايركز 5 تئاوفلا ءاضق باب رحآ

 ملی اھت او تف (دنبوید ایرکز و توريب ةيملعلا بتکلا راد ٠/۲ ١١ تئاوفلا

 (ھ۱۳۲۱۷۹۸ / اشر و )

 ؟ں تکس عطر ر عب ےک مک ی ےل ےرصقایک
 وکں وتن نا رعب ےکر صع ل, ںی اج ٹو مچ قم یب یکر صحرا -:(۳۴۷) لاوس

 ؟شايرز ےک ھڑپ
 یشڑب کرب ركل بش وکرم -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رعب لكل وتس نا روا ےہ م ورکا تصب لٹا فو سکر طرب رص اشر حب کں وبك یں اپ

 ۔ے لال اضق سیم

 ءارفع نبا ذاعم عم فاط هنأ ذاعم ہدج نع «نمحرلا دبع نب رصن نع

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ :لاقف ؟یلصت الأ :تلقف ءلصيملف
 .سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب الو سمشلا بيغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال
 (5 ١ :مقر رصعلا نم نيتعكر كردأ نم / تيقاوملا باتك «يئاسنلا ننس)



 لوس 7 سس 00# نگاہ اداشز

 در) .رييغتلاو عولطلا ليبق ام ىلإ يأ ءرصعو رجف ةالص دعب لفن هركو

 (ايركز ۳۷۱۲ ةالصلا باتك / راتخملا

 ٰیواتفل) .ةنس يف ةنسو بجاولا يف بجاوو ضرفلا يف ضرف ءاضقلاو

 (ايركز 7 4/7 راتحملا در عم راتخملا ردلا ءایرکز ۱۱۲/۱ ةالصلا باتك / ةيدنهلا

 «ةفينح يبأ لوق ىلع رتولاو سمخلا تاولصلا ىضقت امنإ :اولاق دقو

 اًعبت رجفلا ةنسو ءاهباب يف يتأي ليصفت ىلع سانلا عم تتاف اذإ ديعلا ةالصو

 يف ةنس ءبجاولا يف بجاو ءضرفلا يف ضرف ءاضقلاو لاوزلا لبق ضرفلل
 ملك ی اھت او تف (ايركز ٥٢١٤/١ ةالصلا باتک / قئارلا رحبلا) .ةنسلا

 ATVI) / ۲۹۰ی افر یب د)

 ؟ لاك لمي ےس ءاشعروارصع

 ؟ج اتير لکب لت واكل طس کمی ے اشعر وا رع -:(ا-7) لاوس

 هكر مريغ لبق ل ىكءاشعروارصع - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔ے لاء اضق لم رعب ةفاصابب ںدک تنو سار گاہے اک اجا موان ألبي لي تضفي ںیہ

 لبق يلصي ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ مالسلا ىلع يلع نع
 باب / ةئسلا تاعكرو عوطتلا باوبأ عيرفت باب ءةالصلا باتك ءدؤاد يبأ ننس) .نيتعك ر رصعلا

 (۱۲۷۲ :مقر رصعلا لبق ةالصلا

 لبق يلصي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناک :لاق هنع هللا يضر يلع نع

 نمو «برقملا ةكئالملا ىلع ميلستلاب نهنيب لصفي ءتاعكر عبرأ رصعلا

 هللا یلص هللا لوسر نع ةالصلا باوبأ «يذمرتلا ننس) .نينمؤملاو نيملسملا نم مهعبت

 ثيدح / ءاسنلا دنسم ءدمحأ مامإل دنسملا ء۹٤٢٦ :مقر رصعلا لبق عبرألا يف ءاج ام باب / ملسو هيلع

 ۲٦۸۳۹( :مقر ٤ ٤۱۸/٤ يبنلا جوز ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم



 لوقو نر ا( وشرب

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 عیرفت باب قالصلا باتك ءدؤاد يبأ ننس .اًعبرأ رصعلا لبق یلص ارما هللا محر :ملسو

 ةالصلا باوبأ «يذمرتلا ننس ء۱۲۷۱ :مقررصعلا لبق ةالصلا باب / ةنسلا تاعكرو عوطتلا باوبأ

 (47 ٠ :مقر رصعلا لبق عبرألا يف ءاح ام باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع

 نأ يغبني هنأ ىلع ثيدحلا اذهب مامهلا نب نيدلا لامك خيشلا لدتساو

 امأو .اهيلع مالسلا هيلع هتبظاوم نم هيف امل ةدكؤم ءاشعلا دعب عبرألا نوكي

 هاور ام مومعب هل لدتسي نكل ؛ثيدح اهصوصخ يف ركذي ملف اهلبق عبرألا
 نيناذأ لک نيب :لاق مالسلا هيلع هنأ لفغم نب هللا دبع ثيدح نم ةعامجلا

 عناملا مدع عم اذهف .ءاش نمل :ةثلاثلا يف لاق مث ءةالص نيناذأ لك نيب ءةالص

 يبأ لوق ىلع ىشمتي اًعبرأ اهنوك نکل ؛بابحتسالا ديفي اهلبق لفنعلا نم
 لماكلا ىلع قلطملل المح ةالصلا ظفل اهيلع لمحیف هدنع لضفألا اهنأل ؛ةفينح

 (روهال یمڈیکا ليهس ۳۸۰ :ص لفاونلا يف لصف / يلصملا ةينم حرش ريبك يبلح) .اًفصوو اتاذ

 باتك «راتخملا ردلا عم راصبألا ريونت) .ءاشعلاو رصعلا لبق عبرأ بحتسیو

 (ايركز ٦٥٤٤٤ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا

 فالتخال نيتعكر ءاش نإو :يرودقلا رصتخم يفو .رصعلا لبق عبرأو

 نإو يأ نيتعكر ءاش نإو ءاهدعب عبرأو ءاشعلا لبق عبرأو ..... كلذ يف راثآلا

 (روهال ۳۸-۳۸۰ :ص لفاونلا يف لصف / ةالصلا باتك ءريبك يبلح) .خلا نیتعکر یلص ءاش

 هّللابو - لوقنف ؟ال مأ يضقت له اهتقو نع تتاف اذإ ةنسلا نأ نايب امأو

 اذإ اهنأ رجفلا يتعكر ىوس ننسلا رئاس يف انباحصأ نيب فالخ ال - قيفوتلا

 ,عئانصل عئادب) .ةضيرفلا عم وأ اهدحو تتاف ءاوس ءيضقت ال اهتقو نع تتاف

 ملی اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲۷۳۱۲ نٹسلا ءاضق يف لصف / ةالصلا باتک

 (ھ۱۳۲۷۹۸ / ۰٠ار ئيد)



 لویس رے () الاش

 ؟ے ےس ںاہکت ومئاكو لوم نل "ليي ےس ءاشع -:(۳۲۸)لاوس

 ورك مر یخ نم یک لب ےس اتع -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے ايار فركة اك أ ذءاهقف تبا ؛ ےہ لال مے رام تيباور ترم لوك یم ےراب ےک

 ےس اضع کے اھککس يكول” بانك ار الا تک عم ینپا ےن كمي ارب الم تر و شا

 تمماظ او نا ذرہ کی گام رفیب لم لتس ےس تاور قلم أ توب کت حار "كي

 (۲۱۷۵ مر قوات )هس لاو یز ان یک اشع ںیم موم سا “ےہ زامن ںیہ چن ےک
 هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ينزملا لفغم نب هللا دبع نع

 «يراخبلا حیحص) .ءاش نمل - اثالث - ةالص نيناذأ لك نيب :لاق :ملسو هيلع

 (517 ٤ :مقر ةماقإلا ناذألا نيب مك باب / ناذألا باتك

 نأل ؛نسح ءاشعلا لبق عبرألاب عوطتلا نإ :لصألا يف لاق امنإو

 ءاشعلا نأل ؛نسحف كلذ لعف ولو «ةبتارلا ننسلا نم هنأ تبني مل اهب عوطتلا

 لصف / ةالصلا باتك ؛عئانصلا عئادب) .اهدعبو اهلبق ع وطتلا زوجي هنأ يف رهظلا ريظن

 (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۲٠١/١ ةنونسملا ةالصلا يف

 صحف عم ثيدحلا بتك يف اًثيدح ءاشعلا لبق عبرألا يف دجأ مل :لوقأ

 نب ديعس ننس ىلإ اًوزعم بزاع نب ءاربلا ثيدح يريبكلا يف ركذو «غلاب

 ناف ءأطخ اذهو .خلا هتليل نم دجهت امنأك اًعبرأ ءاشعلا لبق یلص نم :روصنم

 «كلذ اهنم دحاو يف سيل بتك ةدع يف اهتيأر “روصنم نب ديعس ننس” ةياور

 حتف” :اهنمو ...... خلا هتليل نم دجهت امنأك اًعبرأ رهظلا لبق یلص نم” :اهيف لب
 اهنمو «“رابخألا ىقتنم” اهنمو (۳۹/۲) “ةيأرلا بصن” اهنمو )715/١( “ریدقلا

 نب ضهان هيفو :لاق .“يناربطلا طسوأ” ىلإ هازغو )۲۲٠/۲( “يمغيهلا دئاوز



 اوفو نت ے۳ )ساوا

 .رظن ةلز وأ ملق ةلز هنأ رهظف )۸۳/٣(. “لامعلا زنك” اهنمو ءيلهابلا ملاس

 نبا لقني امك «“مامهلا نبا حتف” نع اًبلاغ ثيداحألا لقني “يريبكلا” بحاصو
 بحاص نأل ؛بتاكلا وهس ىلع هلمحن ملو ء“ةیارلا بصن” نع اهبلاغ مامهلا

 ينإ مث .اهدعب عبرأو ءاشعلا لبق عبرأو :نتاملا لوقل هب لدتسا “يريبكلا”

 جيرخت ىلإ ضرعت نوكي امبر اغبولطق نب مساقلا ظفاحلا خيشلا نأ تننظ

 «“رايتخإلا” ثيداحأ جيرخت يف هباتك يف ءاشعلا لبق عبرأ تابثإ يف ثيدح

 سيئرو نكد دابآ ر ديح يف يناغفألا ءافولا يبأ خيشلا ثدحملا ىلإ تبتکف

 هتروص ذخأ هدنع ةطوطخملا هتسحن تناكو - ةينامعنراعملا ءايحإ ةرئاد

 يف اندجو :لاقو ءهعجارف ماقملا اذه نم عجاري نأب - ةناتسآلا نم ةيفارغوتوفلا

 ىلع فقي مل اغبولطق نب مساقلا ظفاحلا نأكف ءماقملا اذه يف اًضايب ةخسدلا

 ظفاحلا لثم ىلع كردتسا يذلا وهو «ع راب رحبتم ظفاح وهو ءهيف ثيدح

 يعملألا ةينم” :هامس باتكب “ةیادھلا” ثيداحألا هجيرخت يف يعليزلا لامج

 نوتمو .هيلع فقي مل وهو “يعليزلاو ةيادهلا ثيداحأ جيرخت نم تافاميف
 يف ةجح هل نوكي امبرف ءءاشعلا لبق عبرألا بدن ركذ ىلع ةقباطتم ةيفنحلا

 لضف يف ءاج ام باب / ننسلا فراعم) .ملعأ هّللاو ءةعئاضلا وأ ةطوطخملا انتمئأ بتك

 (ىجارك ٠٠١/٤-١٠١ «يمالسإلا قيقحتلاو ةوعدلا سلجم ۱۱۹/۰ ءاشعلا لبق عبرأ :قيقحت ءعوطتلا

 عبرأب ءاشعلا لبقو عبرأب رصعلا لبق عوطت نإ :طيحملا يف ركذو
 هتبظاوم مدع اما امهيلع بظاوي مل ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأل ؛نسحف

 ريبك يبلح) .ةبظاوملا نع الضف اهالص هنأ وري مل لب ؛ررقمف ءاشعلا لبق ام ىلع

 (روهال ۳۸۸ :ص لفاونلا يف لصف /

 ال هنإ ثيح نم رهظلاك ءاشعلا نأل ؛هدعبو ءاشعلا لبق عبرألا بدن يأ



 لشن ____ 2 00 نوح, لاداشا

 ءاش نإو نيتعكر یلص ءاش نإ ریخم وه :لیقو «هدعب الو هلبق عوطتلا هركي

 ىلع ءانب امهلوق ناتعكرلاو ةفينح يبأ لوق عبرألا :ليقو ءاًعبرأ ىلص
 ۱۷۲/۱ لفاونلاو لفاونلا باب / ةالصلا باتك ءقئاقحلا نييبت) .ليللا لفاون يف مھفالتخا

 بتكلا راد ۲۹٦/۱ لفاونلاو رتولا باب / قئاقدلا زنك حرش قئافلا رهنلا ءناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا

 ملكا ىلاعترثلاواققف (توريب ةيملعلا بتكلا
 ( مامر ةراع /۱۵:ٰئافر یت د)

 اع زان کتش اج ےس تین کن او
 “شاپ” ے اہم ناک اتاپ دعب دناب تین زامن کت شاپ لع -:(۳۴۹) لاوس

 ؟ ا یوم زامن کت شاپ یر یم ذ ایکل ك ئفلاك “'نیئاوا ےہ ناب ز کریم ےک ےل ب ظفلاك
 تقو لی ںوزامن ل کے ايانناج -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تیت کی ئاوا زامن كت شا روا۔ےہ نک یخ کز امن شب ؛ےہ ليت رش ایم یکن امن ا

 تقو یرخآ اك تش اح تقفو اكن یئاداکے س تبا ےس ثیب دعك ل بك ؟ ےہ 07

 ۔ے یلاجوہز یت تزامت کپ وو ںیم سن ےہ
 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر مقرأ نب دیز نع

 (/4/ :مقر نيباوألا ةالص باب / ملسم حیحص) .لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص

 / رئاظنلاو هابشألا) .ةينلا قلطمب حصت اهنأ انباحصأ قفتاف لفاونلاامأو

 (اكاهڈ نيمرحلا ةبتكم 4١ ١ :مقر ۱۱۹ :ص اھدصاقمب رومألا :ةيناثلا ةدعاقلا

 رصعلاك هنييعت طرش ضرفللو حیوارتلاو ةنسلاو لفنلل ةينلا قلطم هيفكيو
 باتك ءراتحملا در ءايركز ۸۲/۱ ةالصلا طورش باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا عم قئاقدلا زنک) .الثم

 ملك لات رشاد تف (ایرکز ۹٢٤٤ عوشخلاو بلقلا روضح يف :بلطم «ةالصلا طورش باب / ةالصلا

 (ھ۱۳۲۷۹۸۱۹ / 2:ا و )



 وف نم لن ا () نیا, اداشا

 ؟ےطرش انوس ںیم تار ئل ےک زامن کر ی ایک

 ؟ںیگآپے اک ز ام کر یچٗوایک وے وسن یب تار لورا -:(۳۵۰)لاوس

 متارو لص اکو ناز + فی امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تار نت لولا نابع لى رورض یوکے كي ےل ےک ی اروا ےہ صح یر

 ےرنب یف تاب بسيصت وخ ےس تبب لی کرابسلا اضعر لک آہ کا ہیچ ےس نگار

 ہلا اش نإ قاب سیم دت یم بشر یتا ود رکا قلب ںیہ ترا گل ب تدابعو توالت” تارا گروپ
 (۴۹۸۱ل اسلا بات ۱+۱۹: اوس عم زن وموارد یو )اکے ےس با فروا کی ںی ا

 ناك امو «ةاش بلح ولو ءليلب ةالص نم دب ال اًغوفرم يناربطلا یورو
 دعب لفنتلاب لصحت ةنسلا هذه نأ ديفي اذهو ءلیللا نم وهف ءاشعلا ةالص دعب

 (ايركز ميدق ۷۸۷ :مقر ۲۷۱۱۱ يناربطلل ريبكلا محعملا) .مونلا لبق ءاشعلا ةالص

 فاخ ريغ :مث مالك دعب اهيف لاق مث ةيلحلا يف كلذب حرص دق :تلق

 ةيعفاشلا نم نيسح يضاقلا ركذ دقو .دجهتلا يه اهيلع ثونحملا لیللا ةالص نأ

 :لاق ورمع نب جاجحلا ثيدحب ديأو مونلا دعب عوطتلا حالطصالا يف هنأ

 دجهتلا امنإ ءدجهت دق هنأ حبصي ىتح يلصي ليللا نم ماق اذإ مكدحأ بسحب”

 ؛لوألا يناربطلا ثیدح ناحجر رهاظلا نکل ؛“ةدقر دعب ةالصلا يلصي ءرملا

 نايب لوألا يناربطلا ثيدح نأ رهاظلا :لوقأ .عراشلا نم يلوق عيرشت هنأل

 نوكيف ءةنسلا لصحي ال اهلبق عوطت مث مان ول ىتح ءءاشعلا ةالص دعب هتقو نوكل

 ؛عيجرتلاو ضراعتلا تابثإ نم يلوأ وهو «لوألل اًرّسفم يناثلا يناربطلا ثيدح
 .ثيداحألاو تايآلا قالطإ نم موهفملا هنألو ؛امهدحأب لمعلا كرت هيف نأل

 تک ےس ينكر یس ا و

 اذإ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع



 اوفو بت9چ,ک0 02-7

 ردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا حیحص) .هلهأ ظقيأو هليل ايحأو ہرزئم دش رشعلا لخد

 ٤ ۲۰٢( :مقر ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف لمعلا باب /

 اذه يفف .اهريغو ةالصلا يف رهسلاب هقرغتسا يأ :ليللا ايحأ هلوقو

 «ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف تادابعلا نم دازي نأ بحتسي هنأ ثيدحلا

 هانعمف :هلك ليللا مايق هركي انباحصأ لوق امأو ءتادابعلاب هيلايل بابحتساو

 ىلع يوونلا حرش جاهنملا) .رشعلاو نيتليلو ةليل ةهاركب اولوقي ملو ءهيلع ماودلا

 مل“ یل اھت ڈو اف (ةيلودلا راكفألا تيب ۱۱۷١ :مقر تحت ۷۲۹ :ص ملسم

 ( ا۹۱۹٢ / اے: شر و )

 انه رهجادعإ كو

 ؟ ليي ےس اتکس ہے ید آان كرجتدعب ےک تع اج یکت و -:(۳۵۱) لاوس

 نج ےس یب لئاسم نا تسیہ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 بوو ےک کد نیک اه نکا تی ا وا کس ےک نھ اک نان

 سور فا نو وهنأ ںیہ تل رکن قل رپ ںوزچ ىلا ےن آپ تال آر مد روا كيلوا

 بأ ون هذي زامن یک قو یو آب ج کر کن کو یخ و ذول ہی و کت ارح ضن” یارک ن يلب تاب
 یکم لے یلعرطوا ىلص یکم رت لام رور ںیم داي سا روا ءانکس لا امن یئوکر لگ ار

 “رت ا مکتاولص رخآاولعجا” :ہکایامرظداشرا ےن پ آہ کے تاج كرك تاور کیا

 هذي سین ںیم لام یھبی سم نس ےڑپ سین امن یھب وكلا هكر قلن ںوہأوکت اود ل
 دعب ےک تو پ آکے ہ تیاخ ںیم مس لوم کمک ہیلع ا یل٥یڈلا لوسردوخکں الام ؛ ےک
 ےہ د یا بلب اھڑپ تعارر ابيك آلے اکے قو لم الع۔ ےت ےک رکاھڑپ تحکر ٣

 ۔ے قحاب یھی زامن دعب ےک تو کے اج لئ تپ وکت مہک اھت
 ہنع را ىلع یکن: نل زض حک قور تیاور جسم روا دوا ہدالع ےک لإ

 زامن یک وات ےن لوبمأر وا ےوہہ نامہ ںاہیی ےک بحاص کیا لي كرابملا ناضمر



 اون نم ۳( ناار

 یک یچتر کے و( وگو ہہ -۴ ےن لوبنأ عب ےک سارواء لاب تعا اب یھب تورلردا لاعب
 سج ےس سیب ںویھتاس نأ ےن پآ اوہ صح کر [ اک تار بج روا ید رک ورش فب زا

 ۔ںوہ اک ھڑب تو ٹیکے ل سا ؟ وام ذب تو ب آ متل يام رف ی یب لير تو ککب ا ےن

 د لوم ںی ور لل تار ياك ہ انس ےس ماسلا ہیلع سٹ لارا
 ےک توروا ۔ے گاہ ىت زامن كدي ےس ورک سین شو کش یئوکل ی سانپ

 لون ماع والم ےک ناضمر ود ومد اتا لاكي وأ نیہا اک شا یم يترك ریا یھی ب

 نو سیم لوو ےک اضم نکے لا ے ےک سأي ۔ے رك اع شب تو تنو ےک رت

 تعامج ىو و قاع یہراج یب ےس تع اج بج جوا تروا ے ناچ وم حلاتك توا
 سا ے راتع ذي امنه تار د دے د لبث وف فوك كاي دفا دعب ےک لا« ےس اپ اني ےس

 ۔ے لام ٹوک

 اندنع ىسمأو «ناضمر نم موي يف يلع نب قلط انراز :لاق قلط نب سيق نع
 اذإ ىتح ءهباحصأب ىلصف هدجسم ىلإ ردحنا مث ءانب رتوأو ةليللا انب ماق مث ءرطفأو

 هيلع هللا یلص يبنلا تعمس ينإف ؛كباحصأب رتوأ :لاقفًالجر مّدق ٌرتولا يقب

 ١( 578 رتولا ضقن يف :باب / ةالصلا باتک ہدؤاد يبأ ننس) .ةليل يف نارتو ال :لوقي ملسو

 اًعفش اًعفش يلصيو هرتو ضقني ال كلذ دعب ةالصلا دارأو رتوأ نم نإ

 151 رتولا ضقن يف باب / رتولا باتک ءلمکم دؤاد يبأ ننس حرش دوعبملا نوع) .حبصي ىتح

 (ةيلودلا راكفألا تيب

 نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رباج نع
 رتويلف هرخآ موقي نأ عمط نمو «هلوأ رتويلف ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاخ
 باتك «ملسم حيحص) .لضفأ كلذو ةدوهشم ليللا رخآ ةالص ناف ءلیللا رخآ

 Yoo) وت یا رو ور دا رم و توسحو

 هللا لوسر ةالص نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس : لاق ةملس يبأ نع



 شوف سس لسبب(:

 نامث يلصي ءةعكر ةرشع ثالث يلصي ناك :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق (ملسم حيحص) .خلا سلاج وهو نيتعكر يلصي مث ءرتويمث تاعكر

 دعب ملسو هيلع هللا یلص امهلعف نيتعكرلا نيتاه نأ باوصلا :تلق :يوونلا
 جاهنملا) .اًسلاج لفنلا زاوج نايبو ءرتولا دعب ةالصلا زاوج نايبل اًسلاج رتولا
 هللا یلص يبنلا تاعكر ددعو لیللا ةالص باب / اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم حيحص حرش

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۷۳۸ :مقر ٦١۸ :ص لیللا يف ملسو هيلع

 ةدوهعملا ةالصلا رتولاب دري ملو :خلا اًرتو مكتالص رخآ اولعجا :هلوق
 هيف رمألاو ءمکتالص رخآ رتولا اولعجا :لاقی الإو ةدح ىلع مساب ةزيمتملا

 نإو ءرخآلا يف راتيإلا ةليضف ليصحتل وهف بوجولا ىلع ال بابحتسالا ىلع

 نمف ءرتولا ضقنب لاق ىتح هرهاظ ىلع مهضعب هلمحو ءرتولا بحي رتو هللا
 «ليللا ةالص يلصي نأ هل ادبو هرخآ يف ظقيتسا مث ليللا لوأ يف رتوأ ناك

 دقو ءثيدحلا اذه لجأل هتالص رخآ يف رتوي مث «ةعكرب هرتو ضقني نأ هيلع

 ال كلذكو ءيدؤملا ضقن بجوي ثيحب ال نکل ؛ةبولطم ةّيرخآلا نأ تملع
 اذإف ءاهسأرب ةالص تسیلو ءراتیإلا ةبحم ضحمل رتولا نأ ىلإ كلهو بهذي
 امك ءاضيأ اهسأرب ةالص تراص اهنأل ؛رتولا بجت فيك ليللا ةالص بجت مل

 رمح نم مكل ريخ يه ةالصب مكّدمأ هللا نإ :مالسلا هيلع هلوق هيلع لدي
 هابتنالاب اوقثي مل اذإ ءاشعلا دعب اهولصي نأ ةباحصلا نم دحاو ريغ رمأو .معنلا

 ءبرغملا ةالص يهو راهنلا رتوك ةلقتسم ةالص اهنأ ىلع لدف «ليللا رخآ يف
 نم تدعو ليللا ةالص رخآ يف تناك اذإ زّيمتيملورمألاهبتشا امنإو

 دارفأب تزيمت امك اهريغ نع تزيمت ليللا لوأ ىلإ تلقن اذإ امأو ءاهتلسلب

 دجسملا يف سولجلاو قلحلا باب / ةالصلا باتك «يرابلا ضیف) .اهئاضقو اهتاعكرو اهتبارق
 ا تاج

 ملی اھت او اف (ىلهد وپڈ كب ىنابر ۲ «توريب ةيملعلا بتكلا راد 10/۲

(alr | Ales) 
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 وے رٹھکا پے و انسي رب كتحلرودرعإ ے و
 وے ڑھکا ےس لا انھڑب رک ٹیم تعارر دب ےک زام یک تو -:(۳۵۲)لاوس

 کے تانے تاياورررعت -: دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 ےک پکے ءالع نايل ؛ ےھت ےہ رفا آر کے یب تعکرر دعب ےک تو مل ہیلعرڈوا یل مر کار وضح
 نت یئامز فا قل ام ود یک اپ لوھ ن

 ےن نر نك نی نکتے یک تا نو یت یر فن ن00
 رکا یھب ٦ا پا: ےھت تام فاو کیٹ تاعکر رانی ملی ی لعبا یک پ آے لضخ کت حازتسا

 ۔اگوہ یف اکب ا ڈے ریل وروا کوم حرم یئوک تھ ذي کد لبن أ ياني یرذع سی وک
 ےس سی تايصوصخل مج نیم لی ہیلع ثلا یکم رکا ین کے یم تاب یکرسودروا(۴)

 ءی ین وہ یی ئوکں یم با أكس پ آں دحزب زا تركيب گا پ آی کی یب تبوک یا

 كح تام رفادآز ام کٹی یم بص پ آے لإ

 ےک ںیمعڑپ کے یب زامن لن غالب رکا ہو کے ہی راض ئل ےک ںوفاملس مام نی
 تار فعضوج ےراتظا ےک لوصأ سا _ کے باث او آس یم ےل انتم ےک ےن وہ تك وین

 ےس یھب لنا ےل ےک نأ ون: ےہ لاك كرو ہر کر وا ٹو کت لول اروا « ںیہ ںیکر وز م

 دار: دافتسم)- للحب کدی قوم زم لوكيل ؛ یھ کوہ ےڑیکل ثا وف کر حب ےک رتوددرک
 ءایرکز ۰۹-۳٣۴ ء۲یشاح لوطمریرپ ٰئواتنلادادما ء كي ارکت عاشالا راد ۳ح ا: د يشر وأرق ء۲۴۲۲ ماكحالا

 ( ليما ؤ اه - ههه دو یو اف: یت ارل عاش الاراد ۲۲۵ يستر یو اف

 هللا لوسر ةالص نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :لاق ةملس يبأ نع

 نامث يلصي ءةعكر ةرشع ثالث يلصي ناك :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 عكر ف ءماق عكري نأ دارأ اذإف ءسلاج وهو نيتعكر يلصي مث ءرتوی مث ,تاعکر
 (۷۳۸ :مقر لیللا ةالص باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسم حیحص) .خلا



 شوو ے۵ ے ے_ےذثےہمِٛس9ے "“”( )نا اداخر

 نيتعكرلا نيتاه نأ باوصلا :تلق :خلا سلاج وهو نيتعكر يلصي مث هلوق

 ءرتولا دعب ةالصلا زاوج نايبل اًسلاج رتول ا دعب ملسو هيلع هللا یلص امهلعف
 تارموأ نيترموأ ةرم هلعف لب ؛كلذ ىلع بظاوي ملو ءلفنلا زاوج نايبو

 نورثكألا هيلع يذلا راتخملا ناف “يلصی ناك”امهلوقب رتغت الو ءةليلق

 ءراركتلا الو ماودلا اهنم مزلي ال “ناك” ةظفل نأ نييلوصألا نم نوققحملاو

 الإو «هب لمع راركتلا هيلع لد ناف «ةرم هعوقو ىلع لدي ىضام لعف يه امنإو

 «ةيلودلا راكفألا تيب ه ٠۸ :ص ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش جاهنملا) .اهعضوب هيضنقت الف

 یلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع صاقو نب ةمقلع نع

 نيتعكر عكر و تاعكر عبسب رتوأ مث ءتاعكر عستب رتوي ناك ملسو هيلع هللا

 ننس) .دجس مث عكرف ماق عكري نأ دارأ اذإف ءامهيف أرقي رتولا دعب سلاج وهو

 ۱۳٣٥١( :مقر ليللا ةالص باب / ةالصلا باتك ءدؤاد يبأ

 الاوط اًروس نيتعكرلا يف أرقي ناك اذإف «نيتعكرلاب قلعت نإ مالكلا اذه
 أرق اذإ امأو ءمئاق وهو دجسيو عك ريف موقي عكري نأ دارأ اذإ مث ءادعاق أرقي

 لذب) .خلا دعاق وهو دجسيو عكر يو دعاق وهو ًارقيراصقلا روسلا اهيف
 نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۱۳٣١ :مقر تحت ٥٦۸/٥ لیللا ةالص باب / ةالصلا باتك ءدوهجملا

 (هارج مظعأ روفرفظم يودنلا

 باتکلا مأب دعاق وهو أرقي مث :اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةرارز ثیدح يفو

 هللا ءاش ام وعدي مث ءدعاق وهو دجسيو عکر یف ةيناثلا أرقي مث ءدعاق وهو عكر يو

 ١7( 45 :مقر لیللا ةالص باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننسر .فرصنيو ملسي مث وعدي نأ

 عكر ثيحب اًدعا ةرم امهالص هنأب تاقوألا فالتخا ىلع لمحيف

 ماق عك ري نأ دارأ اذإ مث ءاّدعاق مرحأ هنأب ةرم امهالصو «دعاق وهو دجسو



 اوفو نفت سيف سےے() نراداشر

 :مقر تحت ۹۹۱/۰ ليللا ةالص باب / ةالصلا باتك ہدوھجملا لذب) .مئاق وهو دجسو عك رف

 (ہارج مظعأ روفرفظم يودنلا نسحلا يبأ خیشلا زكرم ۰

 كاللا لوسز نا تثدح : :لاق هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 يلصي وهو هتيتأف :لاق ءةالصلا فصن اًدعاق لجرلا ةالص :لاق ملسو هيلع هللا

 :تلق !ورمع نب هللا دبع اي ؟کلام :لاقف ءهسأر ىلع يدي تعضوف ءاّملاج

 تنأو ءةالصلا فصن ىلع اًدعاق لجرلا ةالص :تلق كنأ !هّللا لوسر اي تثدح

 باب / ةالصلا باتك «ملسم حيحص) .مكدحأك تسل ينكلو !لجأ :لاق ءاًدعاق يلصت

 (مكحلاو مولعلا هبتكم ۲۳٦٣٢ :مقر ۳٥٣/٦ رازبلا دنسم ء٣۷۳ :مقر ۲٥٢۱۱ اًدعاقو اًمئاق ةلفانلا زاوج

 وهف “مکنم دحأك تسل” :ملسو هيلع هللا یلص هلوق امأ :يوونلا لاق

 عم اًدعاق هتلفان تلعجف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا صئاصخ نم انباحصأ دنع

 (توريب "5٠ ملسم ىلع يوونلا حرش) . هل اي رشت اًمئاق هتلفانك مايقلا ىلع ةردقلا

 ةماعلا لمع هيلعو «نيتعكر لا نيتاه يف سولجلا بابحتسا ىلع ةلالد

 . لضفأ اًمايق امهنابتا نأ ىلع انرباكأ نم نوققحملاو ءاننامز يف لهأ ضعبو

 راد ۱۳۰٣١ ءیچارک نآرقلا ةرادإ ۱۰۹/٦ رتولا دعب نيتعكرلا مکح / ةالصلا باتك ,نئسلا ءالعإ)

 ملی اھت او اف (توريب ةیملعلا بتکلا

 (ھ۱۲۲۷۹/۱۰ / ۸:یئافر یت د)

 ؟ڑ امن كريت ل ع ےن ورعب ےک ءاشع

 ےس تیغ کر چپل اس ےن ورحب ےک زار یکءاشع ضل ورك ۔:(۳۵۳) لاوس

 ؟ے مز لازوس ےل ےک چت یک ؟ ليي اكد با وف کچ تے ذا ےن هذي تاعك جي
 ید لر وز -  داعأ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 یکے ےس اپ یف رک شش واز پل :ے ہصح ىرخ [ اکت ار ےن تقو لصا اك اے دراو تليضف



 وفد نم ها( الاداشا

 كس ءاشع کز امنوج کے دراو نومی لیٹ تایاور ضن زكي ؛ تس اج كاد امن یک یت ت شو

 اکے ہیلع را دمر ی اشہمالع رب داينب ىإ ۔ے یٹوہرامش شب زامن كت ار ہو ۓاج گڑ دعإ
 ےس أ یھب ےل عذب لوف تيين یک ی لپ ےس ےن وس دعب ےک ءاشع فی ئوکر ا کے
 لات ثلاءاش نا ء اگ اج لبا اکر یت

 ال :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ ينزملا ةيواعم نب سايأ نع

 .ليللا نم وهف ءاشعلا ةالص دعب ناك امو ءۃاش بلح ولو «ليلب ةالص نم دب

 باوبأ باتک ہدئاوزلا عمجم) ثاقث هلاجر ةيقبو سلدم وهو قحسإ نب دمحم هيف

 (جاهنملا راد ۳٥٣٣ :مقر ٥٦٤٦/٥ ليللا ةالص يف باب / نيديعلا

 .مونلا لبق ءاشعلا ةالص دعب لفنتلاب لصحت ةنسلا هذه نأ ديفي اذهو

 ملك ی اھت او اف (ايركز ٦٦۷/٢ ةالصلا باتك ءيماش)

 aly) / ع: لامر یی ر) ۱

 قر رطاك عب ولص
 - ل درك ايب ے لييصفن نر اک ولص -:( 200) لاوس

 ےل ر طو ےک نھ اب عي ۃولص -:دعب امأ اًيلصمو اًدذماح باوجلا

 : لو لوقنملیم تاياور

 ےس ےناج ل وکر دعب ےک تروس روات اف روس ل ومت ضس یب تعكر لبي (۱)
 سا ںیھڑب يا ُهَللاَو هللا 0 هلال هلل دْمَحْلاَو هللا ناس” رماه ليي

 2-52 برما «تارلكوروكرن دحب ےک ےن در( میش یف ر ناوجس) چو رقم وکر عب ےک

 ےرسصودر چپ ہما »ليي سل جر لپ ءےبتر مرا * لبي رك مكي دعإ ےک سا تھر ا ٭ سیٹ رم وقري

 بحر عر ا * سیٹ تحار تسابسلج لیپ ےس ےناج لبي م ایت کھ ا ےس و در لپ ہت مرا * لبي ہد چ
 تعارر روا لب اجے ذب تامکلجدربتر مہ ے۵ سیم تعكر کیا حرر لما لايت ت ایکو روك



 گفت سي ساس نال اداشر

 ۔ے تباث ےس تاباورروبش تی رہ کے اجونئارول درع اكس »لدي

(r)لبكي بیت کس اے کو رم ےس کد اہم نہ ادب عت رح نإ رطا سود  

 ا تاید رواہ حر مر ا۵ لحي تقف ہر وسر عب ےک ےڑ ات ںیم تلر

 یو مرا ١ لس ے اچ یش وکر لا ز ادع رواء یگۓ اچ یگ الم تروسروا اف ةروسدعإ ےک
 رمي یکے اج وہ۴۵ رارقم کت ایت یم تلاع یکم ایت حر ط لسا« لين اہ ےس ب تاملک
 یک حب تاج رکھ شا ےس ہد کے رموو دتا ؛ یر گل یم دقي رط دعي وج یگے بیت یو

 یرو را قم كت اجبت تم رے ۵ لب تعار کا یھ یخ ےک شاك وہ: یکے رش ترورض

 (٤ۓ۱۸۳ایرکز یاش ء۱۰۹۸ ۱ی ز خلا فرعلا عم فیر کز ت)۔.ےہ کروم

 مایق دعب ےک تعر یر ستر وا یک ) تحارتسا؟سلج كل وج یم تی رظےرسود سا
 روکتی ر طی ا ےن فانحأءاهزقف تے ساء قر کت رور یک( ٹیپ ممدوح لي ےس
 ہے زان شیوخ یا ی اولس رکے ےہ ےار لدتعم نکیل: یاب رف لشیکی کے یو دارت

 یت قوم بسحر وا ےس اپ انھکررارقرب ےسا رپ کا ےہ ب بیت سج: توب اک ا كس سا
 ا اجانیل حكيك امن سا یل اطمم ےک تب لے سود تروا. رطدعي سرب ۓرد

 للاب الإ ةوق الو لوحالو” رتا ےک کے ر یت ںیم تاياور نہ -: ٹوٹ

 -< اهيا ذی رکی لا وب یھب ا وہ وم ےل سا کز یک “ميظعلا ىلعلا
 لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 الأ ؟کحنمأ الأ ؟ىيطعأ الأ !هامع اي «سابع اي :بلطملا دبع نبا سابعلل

 کل هللا رفغ كلذ تلعف تنأ اذإ لاصخ رشع كب لعفأ الأ ؟کوبحأ
 هرس «هريبكو هريغص ہدمعو هأطخ ءهثيدحو هميدق ءهرخآو هلوأ ,کبنذ

 ةحتاف ةعكر لك يف أرقت تاعكر عبرأ يلصت نأ :لاصخ رشع «هتينالعو

 :تلق متاق تتار وم ر ل را يف: ءارفلا نم كغ قا ةروسو باتكلا

 مث ٌةرم ةرشع سمخ “ربكأ هللاو هللا الإ لإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس”



 شوو ے۳ سے_-() نار اداشر

 ءاّرشع اهلوقتف عوكرلا نم كسأر عفرت مث ءاًرشع عكار تنأو اهلوقتف عكرت

 دوجسلا نم كسأر عفرت مث ءاًرشع دجاس تنأو اهلوقتف اًدجاس يوهت مث

 کلذف ءاًرشع اهلوقتف كسأر عفرت مث ءاًرشع اهلوقتف دجست مث ءاًرشع اهلوقتف
 نأ تعطتسا نإ :تاعکر عبرأ يف كلذ لعفت «ةعكر لك يف نوعبسو سمخ

 يفف لعفت مل ناف ءةرم ةعمج لك يفف لعفت مل نإف !لعفاف موي لك يف اهيلصت
 .ةرم كرمع يفف لعفت مل ناف ءةرم ةنس لك يفف لعفت مل ناف ءةرم رهش لك
 (توريب ركفلا راد ۱۲۹۷ :مقر ۲٥٢ :ص حيبستلا ةالص باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس)

 ضعب لاق مث نمو «يهانتي ال باوث اهيفو ههعضو معز نم مهوو

 يف نعطلاو «نيدلاب نواهتم الإ اهكرتيو اهلضف ميظعب عمسی ال :نيققحملا
 ىقترا اذإف ءاهنيدح فعض ىلع ىتأتي امنإ ةالصلا مظنل اًرييغت اهيف نأب اهبدن

 وأ ةميلسعب عبرأ يهو ءكلذ اهيف ناك نإو اهتبثأ نسحلا ةجرد ىلإ

 الإ هلإ الو هلل دمحلاو ءهللا ناحبس” ةرم ةئام ثالث اهيف لوقي ,نیتمیلست

 يف كلذ لوقي “ہللاب الإ ةوق الو لوح الو” ةدايز ةياور يفو “ربكأ هللاو هللا
 يفو «ة ءارقلا دعب مث ءرشع ةسمخ ءانثلا دعبف ؛ةرم نيعبسو ةسمخ ةعكر لك

 اًرشع اًرشع امهنيب ةسلجلا يفو «نيتدجسلا نم لكو «هنم عفرلاو «هعوكر
 هعماج يف يذمرتلا اهاور يتلا يه ةيفيكلا هذهو .دوجسلاو عوكرلا حيبست دعب

 دهزلاو ملعلا يف هك راش يذلا ةفينح يبأ باحصأ دحأ كرابملا نب هللا دبع نع

 ةياورلاو .نيتياورلا نم راتخملا اهنإ :لاقو «ةينقلا يف رصتقا اهيلعو ءعرولاو
 ةرشعلاو «ة ءارقلا دعب ةرم رشع ةسمخ ىلع مايقلا يف رصنقي نأ :ةیناٹلا

 يواحلا يف اهيلع رصتقاو ءةیناثلا ةلجسلا نم عفرلا دعب اهب يتأي ةيقابلا

 ةفصلا نإ :ةينملا حرش يف لاق نكل ؛رهشأ اهثيدحو ءرحبلاو ةليحلاو يسدقلا

 ةقفاوملا يهو ءرحبلا رصتخم يف اهركذ يتلا يه كرابملا نبا اهركذ يتلا



 لوو نم يس مس سے( )١ نیا لاداشا

 . هأ اندنع ةهوركم يه ذإ ةحارتسالا ةسلج ىلإ اهيف جايتحالا مدعل انبهذمل

 اهتبثي اھٹیدح توبث نأ تملع نکل ؛اذهل ةينقلا يف اهراتخا هلعل :تلق

 باتك «راتحملا درر .ةرم هذهو ةرم هذه لعف يغبني يذلاف ءكلذ اهيف ناك نإو

 حیبستلا ةالص / ريبك يبلح ءايركز ء۲ حيبستلا ةالص يف بلطم «لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا
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 ملك ی اھت او اف (روهال 45١ :ص

 alye) /۱۸:یئ افر ی د)

 انھڑب تا س ےک تدع امج حج اول
 ہی

e 

 ای ںیہ ےک ھڑب ھتاسےک تعا ا و لصں ٹر رواد -:(۳۵۵) لاوس

 ؟ے مكايك اكذب ھتاسےک تعاد لوكا ؟ ںی

 ےزامن یرارفنا کیا عيا ةولص -: دعب امأ اًنلصمو اذماح باوجلا

 كاز امني اے اوم قوقوکس ےہ لت باخ انھڑپ تعامج ابوك امن ا ےس نھ اص فلس

 ضد عبي اولس کے ياوروا ادم ووركانحذب ےس تع امج وك ا ولمس ۓج اج ىف

 ھڑپ ےس كول ضو ےہ لایا گی کاب ؛ے مرکو م تنس شوا ے بجاد ے

 رود وج انبار شقير طابيلا یئوکروا ےن ھڑب لثاون قل ےک مهد روج روا ےن هذي ےک
 وہ تہب اے ہہ اکر وور وا توب

 ليبس ىلع ول كلذ هركي يأ ناضمر جراخ ةعامجب عوطتلا الو
 ةرثكلاب يناولا هرسفو ءبرغملا يف امك اضعب مهضعب وعدي نأ وه يعادتلا

 اذإو ءهركي ال دحاوب نانثإ وأ دحاوب دحاو ىدتقا ول امأ .هانعم مزال رهو

 باتك «قئارلا رحبلا) .هرك ِدحاوب ةعبرأ ىدتقا نإو هيف اوفلتخا دحاوب ةثالث ىدتقا

 (ايركز ۱۲۳۱۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا

 ءهيف فلتخا :هلوق يواطحطلا لاق ءهيف فلتخا دحاوب ةثالث ىدعقا اذإو



 شوو سيسي -س فتسبب زیرو
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳۸٦ :ص يواطحطلا ةيشاح عم حالفلا يقارم) .ةهاركلا مدع حصألاو

 امهل نسي ال درفنملاو موماملا نأل مامإلاب هيف ريبكتلاب مامإلا رهجو
 رحبلا» .رهجلا ىلإ امهل ةجاح الو ءافخإلا ركذلا يف لصألا نأل ؛هب رهجلا

 (ايركز ٥۲۸/۱ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئارلا

 «تاحيبستلاو نيمآو دهشتلا لثم هب رهجي الف كلذ یوس ام امأو

 ةالصلا تابحاو يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .قئارلا رحبلا يف اذك

 ملی اھت او اف (ايركز ۱

(alv | FI: s) 

۱ ٠ 

o او والسر یب ےک رع رت 
 ؟ ںی ںیہ ةك جڑ عا اسرع! ےک صع اہ دعب ےک ہظایک -:(۳۵۷) لاوس
 انھڑبزامن لم تاتو نج -: دعب امآ ایلصمواذماح باوجلا

 درک اتص زارغ لا مم تاجو ان شروا۔ےہ تاج ین یکے اوولس نأ« تسرد

 ؛ےڑتاج نھڑب /ةولصرعب كسر ولاني ںیم رب اكرم عرونم جب انهي ےس جول ںیم نأ ءے

 لت زاجا کز امن لب ےک صحکں ویک؛ سيئا جدعب ےک صحن -

 وأ ةبجاو وأ ًءاضق ولو اًقلطم ةالص - اًميرحت هركو :يفكصحلا لاق

 ةالصو رجف ةالص دعب ...... لفن هركو .... بورغو ءاوتساو قورش عم - ًالفن

 ءاًضيأ ةيميرحت انه ةهاركلا ءهرك :هلوق :نيدباع نبا لاق (راتخملا ردلا) رصع

 ليبق ام ىلإ يأ ءرصعو رجف ةالص دعب :هلوقو .ةيلحلا يفهب حرص امك
 «ةيدنهلا ئواتفلا يف اذكو ءايركز ۳۰۱۲-۳۷ راتحملا در عم راتخملا ردلا) .ريغتلاو عولطلا

 ملی اھت او اف (ايركز ۱۰۹۱۱ ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا / ةالصلا باتک

 ماناارةراع / اه: لاسر یت د) (



 شون ے۵( الاشرار

 ؟ںیہ ےک ذي یھکےک کت کد ٣٤-٢ ةولصايك
 ؟ ںیہ ےک ےب یھکت کرم ا٢ او ولصایک -:(۳۵ے)لاوس

 مالس کیا جا ولسرکے یب تپ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 الوثب ےک رك کرم ا-اركأمت اج ؟ ےہ دراو لی ثیب دعاك اهيدج« ۓ اج ایپ تعا
 قوآف) < انكساج ایک کیپ سا تقو ےک ترورض ےل سا یکے اجو تسرد زامہ یھب وت

 (۳۱۵/۳نب وير مولعلاراو

 (ايركز ٤۷۱/۲ ةالصلا باتک / يماش) .نيتميلست وأ ةميلسعب عبرأ يهو

 ىلوألا :ليقو «نيتميلسعب ليللا يفو ءةميلستب راهنلا يف يلصي :ليقو
 ةالص باب / ةالصلا باتك ہدوھجملا لذب) .نیتمیلستب ئرخأو ةميلستب ةرم يلصي نأ

 (روفرفظم يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زکر م 074/0 حيبستلا

 ءاش ناف اًراهن یلص نإو نيتعكر لك يف ملسي نأ يلإ بحأ اليل یلص ناف

 ملك ٰیلاعت او ظتف (هنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ۲۸۹۱۲ نتسلا فراعم) .ملسي مل ءاش نإو «ملس
 aly) / لاهنت و( 1

 ؟ بیت یک اجيب كو رجيروا رولر سیم حب اة ولص
 مینا یر نایک یت ليس چوار سیم ےک اوولص -:(۳۵۸) لاوس

 ؟لئيدعباي كب اج انھڑپ لحي ےس لكلا يل ناجبروا
 شے دوا ور ےک عي | قولص -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ہر تمر حب ےک لأ« كلي اہ ین ییا يل ر ناروا مي يل نااجبس) تایر رت او
 اجاب ہمکنار یت سیمدادت

 ةسمخ ءانثلا دعبف ءةرم نيعبسو ةسمخ ةعکر لك يف كلذ لوقي

 اًرشع ةسلجلا يفو «نيتدجسلا نم لكو .هعوكر يفو ةءارقلا دعب مث ءرشع
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 ءلفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .دوجسلاو ع وكر لا حیبست دعب اًرشع

 (ايركز ٦۷١٤٤ حيبستلا ةالص يف بلطم

 ناحبسب ع وكر لا يف أدبي :لاق هنأ كرابملا نب هللا دبع نع ةياور يفو

 .تاحيبستلا حبسي مث ءانالث ىلعألا يبر ناحبس :ب :دوجسلا يفو ءمیظعلا يبر
 ملك یل اھت او اف (روهال ٣٢٤ :ص حیبستلا ةالص / ریبک يبلح)

 alye) / ۱۸۰ئ افر یٹ د)

 انوہ لومي سر اش ےک تاج سی جج اوولس

 یک آب اج وم لوجين ےنرکراش تاج ت یم عيش ا ولصرگا -:(۳۵۹) لاوس

 ؟یگے ڑپ نعت زامن کک اےس دم
 لاد اج تب عج !ةولص -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہلب؛ے سیب جاو (ُرَيكَأ هَللاَو هللا لإ هلِإاََو ہل ُدْمَحْلاَو ہللا ناَحْبُسِر تات
 انیلر كارول ےس ا ںیم نر ےر سود ڈے اچ وم ی یر گا سوا دخت یکن أ اپل: ںیہ بت ای تن

 ۔ے لوم هداعالا بجاوزامنىتدشروا اتم لأب جادو کے جو كل أ مہ ات ؛ ےس اپ

 تابجاو نم بجاولا کر تب الإ بجي ال هنأو ...... ةبجاو وهسلا ةدجس

 ءانثلاو ةيمستلاو ذوعتلاك تابحتسملاو ننسلا كرتب بجي الف «ةالصلا

 يف لصف / ةالصلا باتک ءريبك يباح) .تاحيبستلاو تالاقتنالا تاريبكتو نيمأتلاو

 (روهال 455 :ص وهسلا دوجس

 ءال :لاق ؟اًرشع اًرشع حبسي له دجسف اهس ول :كرابملا نبال لبقو

 نإ هنأ هموهفم :ةاكشملا حرش يف يلع الملا لاق «ةحيبست ةئام ثالث يه امنإ

 بولطملا ددعلل ةلمكت رخا لحم يف هب يتأي نيعم لحم نم اًددع صقنو اهس
 نأل ؛ةسلجلا يف ال ةیناثلا يف هب يتأي ىلوألا ةدجسلا حيبست اذكو :تلق ءخلا



 و 9رِیيی 21ص دش

 ملك ىلاقتشلاو اف (ايركز ٣۷٤١٢ ةالصلا باتك / يماش) .اندنع ع ورشم ريغ اهليوطت

 ( مامر ورق / لاسر یی ر)

 یک ل وب نج مرا ۵ لكي ےھت اف سیم عيا قلص
 لود اتسم کار ست عر مرا د لكي ےس اف سی جج ٥ ولس -:(۳۷۰) لاوس

 وہ رجب وا ےریمایک ےن ی رکی روي وار خت كرع ۵ سیب ناكرأر كيو ےہ ایآدای سیم حب رھی ءايك

 ؟ے مزال

 رادقم یک اچار جیک ولص -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 الكيس آل یم تروس لوتسما پلا: اتوہ لام وہ جے ےن وہ ےب ےک آی شوك اب ل

 ۔یئگوہ تسرو حب اوولس

 تابجاو نم بجاولا كرتب الإ بجي ال هنأ ملعيلف ٌبجاو هنأ ررقت اذإو
 ءانثلاو ةیمستلاو ذوعتلاك تابحتسملاو ننسلا كرتب بجي الف «ةالصلا

 يف لصف / ةالصلا باتک «ريبك يباح) . تاحیبستلاو تالاقتنالا تاريبكتو نيمأتلاو

 ملكا لیتا یف (روهال ٥٥٥٤ وهسلا دوجس

 ( ۱۲۲۸۹۱۹ / اے: ناشر و)

 تای کلا کلا یکں نار قاط
 کب ش لي ومالا ںیم سجے اناج ایک یت س ںوگواچ رپ کیا -:(۳۹۱) لاوس

 منجر بر نم الزق ماا رواورقيةرومل ع بشل وسال یہ ھا اج ا
 نامأ ای” لم بش لي وسكر وا “نانم ای نانح ای” سش ن ا 55

 تالا د ین ا تا نا نونو قو وطور 1 “نیفئاخلا

 ؟ے تیشحایکی کن ا وم ںیہ یر کل
 گلا کت ار قاطرہ روكي لع لاوس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لوو 7 سس س00 نيا لاداش را

 ذوخام ےس فک الت قو ت الوم ےک راشم بلا ےہ ںیک تانے یی دح یک تای کیلا

 هسا انب تنس ای مز الت اسےک لیہ وكر ںیہ آں یکے حرابم انه يوكن أ ںیہ

 لوسر نع یقتلملا قحلا فالخ ٰیلع ثدحأ ام :ةعدبلا :ينمشلا لاق

 ءناسحتساو ةهبش عونب لاح وأ لمع وأ ملع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةعدبلا :بلطم ءةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءيماش) .اًميقتسم اًطارصو اًميوق ايد لعجو

 (ايركز ۲۹۹۱۲ ماسقأ ةسمح

 مازتلاو «ةنيعملا تائيهلاو تايفيكلا مازتلاو دودحلا عضو اهنمو

 / ماصتعالا) .ةعيرشلا يف نييعتلا كلذ اهل دجوي مل ةنيعم ٍتاقوأ يف ةنیعملا تاداعلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳۰۱۱ اًظفل هنم قتشا امو اهانعم نايبو عدبلا فيرعت يف لوألا بابلا

 باصأ دقف ةصخرلاب لمعي ملو اًمزع هلعجو بودنم رمأ ىلع رصأ نم
 باتک «حيتافملا ةاقرم) .ركنم وأ ةعدب ىلع ٌرصأ نم فيكف «لالضإلا نم ناطيشلا هنم

 م لیت او طف (توريب ةيملعلا بتکلا راد 4 45 :مقر تحت ۲٦۷٢ دهشتلا دنع ءاعدلا باب / ةالصلا

 ( ۱٢۴۸۹۲۳ | ٢:ٰياضر یت د)

 ؟ے یرورص نگاہ ر سما ليرد وج

 صوب اکت ارای ے ئرورضانكاج تار کروا لير دت بش -:(۳۷۲) لاوس

 ا ا

 شم تدبر شبل اچ انک دای -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےہ انك یم تابعت اسكس قت لوروا تشاثنب ءللب ؛ لك ولطم لص اڑگاچ لي تار

 س ہری ور بش حت اس ےک جقتروا یو لف ےک وہ حس تاوبس یک انتج زيبا :ے ووصل کا

 - كثب اجاني کم ار آسددنج قلوب بلغ کد نین اب ٹو اکی بج روا۔ ےس اچ انہ ر لوغش لی تادابع

 قدري زدوجو اب ےک لع ےک ریت روا ےہ ںی ی اوس لام 2.7



 شوو هلا سےس__ سس( )١ نيك لاداش را

 روا اعد ے چون روا هول تدایعکے یھت لم ول ت ے ہچو یکن کم تا یک شوک ی کنگ اج

 ۔ے فالخےک رود کت عل شیر ء ےل توم اكتاجانم

 اعيد واب ے ال فیل شتآ موسم لے لعل یک مرآ ین کے ںی تيدر کیا لانج
 دڈلا یر بنز ترضح انت یس نان وما مآ کاو مولعمرب نوا هع لوم ینہ یر کیا لاہور
 راك نادر گا کا اے یئاومیدنو ريب ےن ںوہنا,یھپن وت اخرا تداعی ڈی انعم ایت

 2 ا رفرواایداوٹہوکیر سا ےن مالعلا یلعر ہنر کن ہیں د ناب لاب اےس سا

 تابع وہ تشاشب بج روا ء ۓاجوہ معو یکس اہ کا ےس دکر رسب ہیک و ۓ انو

 “وہ نٹ رہ اننا یکی اھتد کرا چرا نیب ے تک قی ند رك يا فن “ےک

 لروح نا اكت نيب شانہ ر تگ اج لكك تر بش يرق بش ےئل نإ
 تدابع تہب ی ڑوھکت رجول لاك ںیہ گولے یا ےس تبع ےہ وکی لاھت دا راينا اکت بلو بق

 ےک لولاو ےن رکی دابع ےس یہ ذا ےب تار یر و یر وپ با ڈو جا کن ُا كك ںیہ ترک
 ۔ے اتاجھڑبودایز تبع سیم ام

 «َنْوْعِشْح ُمِهِتاَلَص ف ْمُه َنْیِذَلا .َنْونِمْوُمْلا حلف دَقط :ٰیلاعت هللا لاق

 ١-[ :نونمؤملا]

 [۲۸ :تيآ ءزج «ةرقبلا] اهَعسو لا اسْمَ هللا ْفْلَكُي الا :ٰیلاعت لاقو

 [۲ :هط 4 یقشتل َنآَرَقْلا َكْيَلَع الرا اَم طط :ٰیلاعت هللا لاقو

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناک :لاق هنع هللا يضر سنأ نب عيبرلا نع
 الرب ام .هط) :ىلاعت هللا لزنأف ءیرخألا عفرو لجر ىلع ماق ىلص اذإ

 يه 4ىقشتل َنآَرُقْلا کْیَلَع الرا ام :ٰیلاعت هلوق يف دهاجم لاقو

 يف مهرودصب لابحلا نوقلعی اوناكو نم َرَّسَيَتاَماَو ُءَرفاَف :هلوقك
 (ضایر مالسلا راد ۸٥۸ :ص لمكم ريثك نباريسفت) .ةالصلا



 شوو ےل( )سا او

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لخد :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 يلصت ءبنیزل :اولاق ؟اذه ام :لاقف ءنیتیراس نيب دودمم لبحو ءدجسملا

 اذإف ءہطاشن مكدحأ لصَیَل هوُلُح :لاقف ءہب تكسمأ ثَرَمَف وأ تِلسک اذإف

 / نیرفاسملا ةالص باتك «ملسم حیحص) .دعقيلف :ريهز ثیدح يفو .دعق رتف وأ لسک

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۷۸ ٤ :مقر 0١ :ص خلا هتالص يف سعن نم رمأ باب

 هيلع هللا یلص يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ريبزلا نبا ةورع نع
 ترم ىزعلا دبع نب دسأ نب بيبح نب تيوت تدب ءالوحلا نأ «هتربخأ ملسو
 «تيوت دب ءالوحلا هذه :تلقف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اھدنعو ءاھب
 !ليللا مانت ال :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف «ليللا مانت ال اهنأ اومعزو

 لس حيحص) .اومأست ىتح هللا ماسی ال هللاوف ءنوقیطت ام لمعلا نم اوذخ
 (ةيلودلا راكفألا تيب ۷۸۰ :مقر 07١ :ص خلا هتالص يف سعن نم رمأ باب / نيرفاسملا ةالص باتک

 سعن اذإ :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 وهو یلص اذإ مكدحأ ناف ءمونلا هنع بهذي ىتح دقريلف ةالصلا يف مكدحأ
 باب / نیرفاسملا ةالص باتك ءملسم حيحص) .هسفن بسيف رفغتسي بهذي هلعل «سعان

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۷۸۲ :مقر 07١ :ص خلا هتالص يف سعن نم رمأ

 ءاهنم ثيداحأ ركذف ملسو هيلع هللا یلص دمحم نع ةريرهوبأ انثدح
 مجعتساف ءلیللا نم مكدحأ ماق اذإ :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقو

 ةالص باتك ملسم حيحص) .عجطضيلف لوقي ام ردي ملف ء«هناسل ىلع نآرقلا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۷۸۷ :مقر 577 :ص خلا هتالص يف سعن نم رمأ باب / نيرفاسملا

 يذ نم لوألاو ناضمر نم ريخألا رشعلاو نابعش نم نيديعلا ةليل ءايحإو

 طسب دقو (راتخملا ردلا) رٹکآ وأ ليللا معت ةدابع لكب نوكيو ةجحلا
 لكب نوكيو :هلوق .اهلك يلايللا هذه لضف يف ءاج ام دادمإلا يف يلالبنرشلا



 اون نم سيسي فس )اسمر

 رفعجوبأ مامإلا وه :ليق .نيمدقتملا ضعب نع لقن هرثكأ وأ ليللا معت ةدابع

 دقف ليللا فصن ئيحأ نم :لاقو «ليللا فصنب كلذ رسف هنأ يلع نب دمحم

 نکل ؛باعیتسالا ثيداحألا قالطإ نم رهاظلا نأ :ةيلحلا يف ركذو .ليللا يحأ

 هيلع هللا یلص - هملعأ ام :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حیحص يف

 رثكألا نکل ءفصنلا وأ رثكألا ةدارإ حجرتيف «حابصلا ىتح ةليل ماق - ملسو

 «روفرف قيقحت :راتحملا درر .فصنلا ميدقت يضتقي ام تبني مل ام ةقيقحلا ىلإ برقأ

 می امت لو تتن (ايروس قشمد ثارتلاو ةفاقثلا راد ۳٣٣/٤-٣٣٣ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک

 alma) | ۲:ا رو )
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 ںیم زال تد اع وصح لوك ر رف ش

 ؟ےررقم تابع یونی وير دق بش ایک ۳٦۹۳(:- )لاوس

 توانا رٹ -: دعب امأ اًيلضمو اذماح باوجلا

 مكي رك وکر وا « لبر لوغشم ںیم سأ ےگ یت اک پ آں یم تدابع لس لأب ےہ ںیم

 روا فرش ورد «ر اکا ءتوالت؟ز امن ) تادابع جت اس ےک جون ت قو ہدایزے ہد ایز اک ار لا

 د ل ۳

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 باتك «يراخبلا حیحص) .ناضمر نم رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل اورحت
 (۲۰۱۷ :مقر ۲۷۰/۱ رحاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت باب / ردقلا ةليل لضف

 نم :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اناميإ ردقلا ةليل ماق نمو .هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو اناميإ ناضمر ماص

 لضف باب / ردقلا ةليل لضف باتك «يراخبلا حیحص) .هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو

 ۱۹٦۹( :مقر ۲۷۰۰۱۱ ردقلا ةليل



 اون نم ها( الاداشا

 نإ تبرأ !هّللا لوسر اي :تلق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 بحت وفع كنإ مهّللا :يلوق :لاق ؟اهيف لوقأ ام ردقلا ةليل ةليل يأ تملع
 ملی اھت او اف ٥٥٣٣( :مقر ۱۹۱/۱ تاوعدلا باوبأ / يذمرتلا ننس) .ينع فعاف وفعلا

 (ھ ۱٣۸۹۷۳۳ | ما: لامر و)

 انرکاد ال ثا ورک ذب راقم یخ یک ں وتروس وصل یر رق بش -:( 00) لاوس

 ؟ےایک

 ن وے گلا شیر رت بش -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ؛ےدراو بيغرت كت دابع اقلطم نب للي ؛ ںیہ لات ان ےس تہی دح یل شاوف اب تابع

 مجان اے اجاني یئوکر یا كح ت فسروا ۔ ےس اج اھت نونو ل ما وف کں روم وصي

 اے
 نمو :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 باتك «يراخبلا حيحص) .هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو اًناميإ ردقلا ةليل ماق

 )14 یب وع ا

 اذإ ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ناك : تلاق هنع هللا يضر ةشئاع نع

 ردقلا ةليل لضف باتك ءيراخبلا حیحص) .هلهأ ظقيأو هليل ايحأو هرزئم دش رشعلا لخد

 ٤ ۲۰٢( :مقر ناضمر نم رحاوألا رشعلا يف لمعلا باب /

 هللا لوسر ناك :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق :لوقي ديزي نب دوسألا

 حيحص) .هريغ يف دهتجي ال ام رخاوألا رشعلا يف دهتجي ملسو هيلع هللا ىلص

 )1۷° ah ضعلا يف ا باب / فاکتعالا باتك ملسم

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انمص :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 ءليللا ثلث بهذ ىنح انب ماقف «عبس يقب ىتح رهشلا نم ايش انب مقي ملف ناضمر



 تی تٹپٹپك٣َ٣ 07

 «ليللا رطش بهذ یتح انب ماق ةسماخلا تناك املف اب ےس تناكاملف

 عم یلص اذإ لجرلا نإ :لاقف :لاق ؟ةليللا هذه مايق انتلفن ول !هّللا لوسر اي :تلقف

 املف ءمقی مل ةعبارلا تناك املف :لاق .ةليل مايق هل بسُح فرصني ىتح مامإلا

 لاق .حالفلا انتوفي نأ انيشخ ىتح انب ماقف «سانلاو ه ءاسنو هلهأ عمج ةئلاثلا تناك

 باتك ہدؤاد يبأ ننس) .رهشلا ةيقب انب مقي مل مث ءروحسلا :لاق ؟حالفلا امو :تلق
 ا 5

 مل ی اھت لاوف (توريب رکفلا راد ۱۳۷١ :مقر ۲٥۹ :ص ناضمر رھش باوبأ عيرفت / ةالصلا
 al) / ۲۷۰ی افر و(

 انحني لا ول ےک ر یک
 ؟ل ےک ےڑ زام لان وك ی ایک -:(۳۷۵) لاوس
 زامل فاول وكل عي تان یکدیع -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

1 2101 
 هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 ننس) .نيتعكر ىلص هلزنم ىلإ عجر اذإف ءاًئيش ديعلا ليق يلصي ال ملسو هيلع
 (۱۲۹۳ :مقر اهدعبو ديعلا ةالص لبق ةالصلا يف ءاج ام باب / ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك «ةحام نبا

 هوركم هنإف ؛اهالصم يف اهدعب لفنتي ال اذكو ءاقلطم اهلبق لفنتي الو
 اذهو «عبرأ لفنت بدني لب ؛زاج تيبلا يفاهدعب لفنت نإو «ةماعلا دنع

 يف مهتبغر ةلقل الصأ لفنت الو ريبكت نم نوعنمي الف ماوعلا اما ءصاوخلل
 باتك «قئارلا رحبلا ءايركز ٠ ١-٥۲ نيديعلا باب / ةالصلا باتك «راتخملا ردلا) .تاريخلا

 مل لترا اف (ايركز ۲۷۹۱۲-۲۸۰ نيديعلا ةالص باب / ةالصلا

 ( مااا هر / ۲۲:یئاضر یتو)

 ؟ ليتم بكل ٹاون تیل ہنریعز ارفركا ںیم نوئاڈ کال
 وريغو رس ز ام كريم تكا ںیم لوحام ےک نوا ڈ کالودوج وم -:(77) لاوس



 شوو ے۔ ےس سیف ےک )١( نگ مل اداشا

 اک نا لنا وم ںی برن سیم

 لوں لوحام ےک لإ ٹی ہد وج” -:دعب امأ اًیلصم و اًدماح باوجلا

 یکے لن مامی یدنراپ یھ فلاب ركن ليوم تک ش لديك هارب کے اہ یک شک
 كك وہ لٹ رف تمعارر ”يروط یک وار فنا ںیم ںاو رکے پا ےس ا كوب اة[ هع دہن تك شو
 زامنتحکر يمك جس رتندوا بس كتلي ےس لاو زر ےس قارنا توکل ثا وتل ۔ںیہ

 ۔ےہ شوكو كل اے ےہ ےک رک عکر ۷-۳ یئوکر كادوا« اج یھ ےس مال کیلا
 «لاوزلا ىلإ عولطلا دعب نم حيحصلا ىلع ىحضلا يف اًدعاصف عبرأ بدنو

 اتنثا اهرثكأو ءناتعکر اهلقأو :ةينملا يفو .راهنلا عبر دعب راتخملا اهتقوو

 (ایرکز 455/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا ردلار .نامث اهطسوأو ءةرشع
 هذه يف (نيتعكر يلصي) مامإلا عم يأ(ديعلاهتافاذإ ب اب) :هلوق

 ةعامجلا عم تتاف اذإ ديعلا ةالص كاردتسا ةيعورشم :نامكح ةمجرتلا

 فلاخو ءاهلصأك نيتعكر يضقت اهنوكو  ءرایتخالاب وأ رارطضالاب تناك ءاوس
 دمحأو يروثلا يناثلا يفو ءىضقت ال :لاقف ينزملا مهنم ةعامج لوألا ىف

 :دوعسم نبا لاق :فلس كلذ يف امهلو ءاًعبرأ ىلص هدحو اهالص نإ :الاق

 .حيحص دانسإب روصنم نب ديعس هجرخأ ءاًعبرأ لصيلف مامإلا عم ديعلا هتاف نم

 نب نيزلا لاق .اًعبرأف الإو نيتعكرف ةعامجلا يف اهالص نإ :قاحسإ لاقو
 ةعمجلا هتتاف نم نأل ؛رهاظ قرفلا نکل ءةعمجلا ىلع اهوساق مهلك :رينملا

 نيب ريختي :ةفينحوبأ لاقو .یھتنا ديعلا فالخب ءرھظلا نم هضرفل دوعي

 ديعلا هتاف اذإ باب / نيديعلا باتک «يرابلا حتف) .عبرألاو نيتنثلا نيبو كرتلاو ءاضقلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٦٦٦/٣ نيتعكر يلصي

 ىلص ديعلا ةالص هتتاف نم :لاق هنأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يور

 :ةیناشلا يفو ءىلعألا كبر مسا حبسب :ىلوألا يف أرقي تاعكر عبرأ



 اونو ننس ےسےساھ ےل
 ءیحضلاو :ةعبارلا يفو ءىشغي ۂغی اذإ ليللاو :ةثلاثلا يفو ءاهاحضو سمشلاو

 اليزج اًباوثو اليمج اًدعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلذ يف يورو

 بتكلا راد ۱۹۸-۱۹۹ :ص نيديعلا باب / ةالصلا باتك ءحالفلا يقارم عم حاضيإلا رون) .ىهتنا

 می اھت او اف (توريب ةيملعلا

 ( وما ٣٣۱۹۲۳ | لاش قير

 قرط اكو راسا

 ؟ےایگقبر طنلاسآ اکے راسا -:(7-) لاوس

 بلطر سلا“ یس ےک #راقتلا -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 زان لش تمر اک ایا ےن مالسلاو صل ياعرب ور طاکس ا روا "نية
 : الامير تار ےہ جیپ دعب ےک لاء ےاج گپ ےس تین کے را

 ْنِم کتو کیرڈَفِب کُریَقتَسَاَو کیلھب کُزْیجَتْسَا ین هلْ

 مهلا بويعا ُمالَع او لع الو مَلعتو ردك الو ردن کا ءمبظَعْلا ٌكِلْصضَف
 يلجاع لاق وأ ءُئِرْمأِةَبِقاَعَو ْيِشاَعَمَو یی ىف ىل ريح رم اذه نأ ملعَت تنك نإ

 َرملا اذه نأ ملت تنك ْنإَوهُيِف ىل کر اب مث یل ُهْرْسَيَو يل ُهْرْدفاَف ہلجاَو یم

 ْىَنع ُهُفِرْصاَف ہلجاَو ُئِرْمَأ لجاع َلاَق وأ رم ةَبقاَعَو ْیِشاَعَمَو يِنْبِد ىف ْئِلَّرَش

 حیحص) .ُهَعَجاَح ُىَسُيَو َلاَق .هب ٌىِبِضَر مث ناك ُتْيَح َرْيَخْلاَىِ ردو نع َِْقِرْصاَو
 ءاج ام باب / رتولا باوبأ «يذمرتلا ننس ء١٦۱۱ :ثيدح لیللاب دجهتلا باب / ةالصلا باتک «يراخبلا

 ٥٥٣۸( :مقر ةراختسالا يف باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس 5/٠١« :مقر ةراختسالا ةالص يف

 ےس تر دق کپ آروا وہ بل اطاكر شهر ذك مليك يآ ماشا ا چر

 شٹروا ںیہ راق أك يت ءںوہ یا اک ل پادا ا پار لگام تقاط

 حرط یھئا ے ںوناب یٹوہ یھ يروا (ںوم ملال یم کے مل يسآردوا ءاتکر ںی ت ردن

 نے رم( ے کر وتم اكس ا ںاہی)ماکیب نبا ےک مپ آر گا! ہللا ا لو فقاو



 اون نم ___ے_سلم_ سے )اسر

 تا ےہ ربك( ترابتقا ےک راکماجضاروا لالا ىلاي) ےس رابتخا یو رخاروا یون ء ید سم

 ےس کرم ےک نیم نا ےک رکی نامم آں یم نے ری شتا دوا ہت فل هيرب

 روا وین در قيد لم نے یم ےرکروسناکم اكل اہی)م کیی کے مل کپ آر گارواءےزادن
 ےس لاك روا ےس ھجوکس ا ےہ ارب( ےس رابتخا ےک ماجن روا لالا ىلاي) تس رابخا ىورا

 د 21 اے رد الہ زرق ے ری کدے 2 ب اچ روا راج

 نابمد ںی لداكم اكس اہم ںونور انک ب رسمألا اے ےہ بج دہ تح كراعد

 ےک اعده کر کدوم کار حب ےک نع ٹپ رولا داي ے اہ درک راسا ئل ےک لسن امج

 ےک اج یھڑپ شاد سی یل عر گار وا كس الم یک فیر شد ودور اشو دج كدا ليم دوا ور
 ےب کک دس ےس ندر ٢٣کے رتب ر وا ےگ ام اعد یک مون یا لي ناز کردم یتا ايددرا و

 ( وکی )دے اں لوک س أ قبرص شب اچ تروي ےک لک
 مرآ مک وہ ہن لنت نک ں یم تقو روا وہ ترور ض یک یش سیب م اک یکے روط یر فرگاروا

 روا( ےجیمامرفدنیبر ین پ آے ےر١یمشاےا) “یم زَمخاَو یل رخ ملا” :ے کا عدوي

 روم قكو والم ےک لا روا ۔ كوبر مخ ڈا ءاش نا یک بے داع ب مق ےک آر چپ ےک رکا دب
 نأ اے اہ إب ہن تاب تجبر شف الف وک نأ رکا ء ںیہ لوق ے ںوگر زب ضب رط

 -< انك اہایکر یتضا یک
 انملعی ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع

 رمألاب مك دحأ مه اذإ :انل لوقي ءنآرقلا نم ةروسلا انملعيامك ةراختسالا

 «کملعب كريختسا ينإ مهلا :لقيلو ءةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكر يلف
 ردقأ الو ردقت کناف ؛میظعلا کلضف نم كلأساو ,کنتردقب کر دقتساو

 - رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهلا «بويغلا مالع تنأو «ملعأالو ملعتو

 «يرمأ ةبقاعو يداعمو يشاعمو ينيد يف يل ريخ - ديري يذلا هنيعب هيمسي

 لثم - يل اًرش هملعت تنك ناو مهلا .هيف يل كرابو يل هرسيو يل هردقاف



 نی سي قط سل )نسر

 .هب ينضر مث ءناک ثيح ريخلا يل ردقاو ءينع هفرصاو هنع ينفرصاف - لوألا

 :مقر ةراختسالا يف :باب / ةالصلا باتک «دؤاد يبأ ننس) .هلجآو يرمأ لجاع يف :لاق وأ

 ۱۱٦١( :مقر لیللاب دجهتلا باب / ةالصلا باتك ءيراخبلا حيحص ء۸

 يبنلا نأ هنع هللا يضر قیدصلا ركب يبأ نع اهنع هللا يضر هسا نبع

 ننس) .يل رتخاو يل رخ مهلا : لاق اًرمأ دارأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 ۳٥٣٢( :مقر باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع تاوعدلا باوبأ «يذمرتلا

 ءریخلا هل ردقي نأ لوألاب دارملا لعل خلا “يل رخ مهلا” :هلوق

 ول رشلا وحم ىلإ ةراشإ لوألاف ءاريخ رومألا نيب نم هل راتخی نأ يناشلابو

 وأ ناک ثيح نم هيإ ريخلا عاجرإ ىلإ يناثلاو .هناكم ريخلا تبثو هل بتک
 نيب ريدقتلا اذه ىلع توافتلاو ءاٌریخ ينلعجا ينرخ :ىأ ءةدئاز ماللا نوكي

 نأ يناثلاو ءاًريخ هسفنو هتاذ هللا لعجي نأ نع لاؤس لوألاف .رهاظ نيلاؤسلا

 نم هب لماعي امو «تايفيكلاو لاوحألا نم هيلع دریو «هلمحيو هبسكي ام لعجي
 .اثيبخ اًرش ال اًريخ كلذ ريغو هندمت يف هيلإ رقتفي نمو «تاعايبلاو تانايدلا

 باب / ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع تاوعدلا باوبأ «يذمرتلا ننس ىلع ريبكلا عماحلا)

 (هارج مجعأ روفرفظم يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۳٥٣٢ :مقر تحت ۷

 امل اًعبس اهرركي نأ يغبنيو ...... (راتخملا ردلا) ةراختسالا اتعكر اهنمو
 رظنا مٹ تارم عبس هيف كبر رختساف رمأب تممه اذإ !سنأ اي :ينسلا نبا يور

 راختسا ةالصلا هيلع ترذعت ولو .هيف ريخلا نإف کبلق ىلإ قبس يذلا ىلإ
 ةراهط ىلع ماني نأ يغبني هنأ خياشملا نم عومسملا :ةعرشلا حرش يفو .ءاعدلاب

 ةرضخ وأ اضایب همانم يف ىأر ناف ءروكذملا ءاعدلا ة ءارق دعب ةلبقلا لبقتسم

 .ها بنتجي نأ يغبني رش وهف ةرمح وأ اًداوس هيف ىأر نإو ءريخ رمألا كلذف

 ما ٰیلاعت او تف يركز ٦۷٤/٢ -40١ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتحملا در)

 AVI) / ٭:ٰئاضجر یب وذ



 یی 7+-ت01080:1َ01 0 پ7

 انار کہ راجا ےس ے زار

 ؟ںیہ کا ہر ایسا یکے ےرسودایک -:(۳۲۰۸)لاوس

 رخل ام بحاص“ے یب نون -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 کے اعد کی ہر اقتسام ل وک: ےس تسرد یک وے رکے ے ر سود گا یک ٤ے کہ راسا

 ۔ے رکی کک
 انملعي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع

 رمألاب مكدحأ مه اذإ :انل لوقي ءنآرقلا نمةروسلا انملعيامك ةراختسالا

 يف :باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .خلا ...... ةضيرفلا ريغ نم نيتعك ر عكر يلف
 000 یاب ور داع وک ور ترس :مقر ةراختسالا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع

 کلو «نيمآ :هب لكؤملا کلملا لاق بیغلا رهظب هيخأل اعد نم :لوقي

 ما لاعاد تف ۷: :مقر ءاعدلاو ركذلا باتك / ملسم حيحص) . ٍلثمب

 (را۸۱۷٣٣ب١٣٣ | :Fe امروز

 انھڑب ںی اعد لم لور ل وأود

 ےک لورجتل وفود لیٹ لوزان بجاوروا لأ تنسب ضف -:(۳۷۹) لاوس
 ؟ں ا ںیہ ےک ے امد یٹوکن ایمرد

 رولا, نايمر»ك-لورجل ہد -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےہ ييرتن ئل ےک ماما ہکں یہ کک ف انحاء اھل ؛ یٹوہ ںی ساف زان ےس تح ذي لبن اعد

 ن رتق کات ؟ےھھڑب ہن ںیم اعر یگ ل تو سإ هؤورك

 ےک تام تو اکل ا تمفير شی داعآددعتم ے ليت رح لوك اقاطم لبي نھ ڑپ

 لوقي ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع



 تش ےل 00 نيتك اذار

 ننس) .ينقزراو يندهاو ينربجاو ينمحراو يلرفغا مهلا :نيتدجسلا نيب

 ۲۸٤( :مقر ٦۳/١ نیتدجسلا نيب لوقي ام باب / ةالصلا باوبأ ءيذمرتلا

 سیل اذكو «نونسم ركذ امهنيب سیلو انئمطم نيتدجسلا نيب سلجیو
 حيبستلا ريغب هدوجسو هعوك ر يف يتأي ال اذكو ءءاعد عوكر لا نم هعفر دعب

 امهنيب سیل :هلوق (راتخملا ردلا) لفنلا ىلع لومحم درو امو .بهذملا ىلع

 نم هسأر عفر اذإ لجرلا لوقيأ :مامإلا تلأس :فسويوبأ لاق ءنونسم ركذ

 دقلو ءتكسو دمحلا كل انبر لوقي :لاق ؟يلرفغا مهللا دوجسلاو عوكرلا

 ريغ هنأ ىلإ ةراشإ هيف لب :لوقأ .رافغتسالا نع هني مل ذإ باوجلا يف نسحأ

 عوكرلا يف ة ءارقلا نع ىهني امك هنع يهن اًموركم ناك ول ذإ ہورکم
 ؛ةروسلاو ةحتافلا نيب ةيمستلاك زاوجلا يفاني ال اتونسم هنوك مدعو ءدوجسلاو

 مامإلا فالخ نم اًجورخ نيتدجسلا نيب ةرفغملاب ءاعدلا بدني نأ يغبني لب

 ىلع در هيف :هشماه يف بتكو .نئازخ «هريغ وأ اًدجهت يأ :هلوق .دمحأ

 يف خئاشملا هب حرص روكذملا لمحلا مث ءدجهتلاب هصخ ثيح يعلیزلا
 .ةسلجلاو ةموقلا يف دراولا يف ةيلحلا يف هب حرصو ءدوجسلاو عوكرلا يف دراولا

 «ةعامجلا وأ دارفنإلا ةلاح نكيلف ةبوتكملا يف تبث نإهنإ :يلع لاقو

 الو ءةيعفاشلا هيلع صن امك ءكلذب نولقنتي ال نوروصحم نومومأملاو

 هنعوبنت ال ةيعرشلا دعاوقلا ناف ءانخياشم هب حرصي مل نإو «همازتلا يف ررض
 باتك «راتحمل در) .ةنسلا يف تبث امك ةءارقلاو ريبكتلاو حيبستلاو ةالصلاو فيك

 باتك «قئارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم «ىجارك ه٠ 5/١ ءايركز ۲۱۳۱۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 ملكا یل ترا اف (ىحبارك ۳۲۱۱۱ ءايركز 011/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

(al / FF: (یت و 



 شون -ست 007

 ؟تراپع لم لؤنار کن ريك
 ؟ے مگ ککے كت دابع لب تار یکدیع -:(ا2-+) لاوس

 هين لوح ن 223 7 اذماح باوجلا

 نیت تدابع یئوک مب لأ ني ؟ عهدي رشي روا بت مان کت دابع ںیم ںڑتار یکن ی دیک
 ےک مر لوخش مر روط ی دانا ںیم توابع لأ ہوہ تشاشب روا ےک یگ یھب یم سج ےہ لت
 نشے دعا ی تھر کئے ھا ی لع تان

 وكول ماع ند لس اوم لو ورم ند لأ لد اکا تے را ذك یم تدابع بش یکن بدیع
 فيعض ہار س ن کک ےس روش ہا رج دكا تيياور ب “یہ لوم یئاھچپ فورم لولد ےک

 لوقو" ت اداع كبس ىلامتو کرا ثلا ےہ نیک یی ےن کت دابع لار ےہ

 ا

 ماق نم :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع

 «ةحام نبا ننس) .بولقلا تومت موي هباق تمي مل هلل اًبستحم نيديعلا يعليل

 (توريب ركفلا راد ۱۷۸۲ :مقر 4١5 :ص نيديعلا يتليل يف ماق نميف باب / مايصلا باتك

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع اىلاعت هللا يضر لبج نب ذاعم نع

 ةليلو «ةيورتلا ةليل :ةنجلا هل تبجو سمخلا يلايللا ايحأ نم :ملسو هيلع

 «يناهبصألا هاور) .نابعش نم فصنلا ةليلو ءرطفلا ةليلو ءرحنلا ةليلو ءةفرع

 ٠ة رم نيديعلا یتا ءايحإ يف بيطرتلا / ةيحضألاو نيديعلا با لکم برا فنا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱٦۷۸ :مقر

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع

 .بولقلا تومت موي هبلق تمي مل ءىحضألا ةليلو رطفلا ةليل ايحأ نم :لاق

 بلاغلاو ءيخلبلا نوراه نب رمع هيفو ءطسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور



 لن سس سس (ا) نگار لاواشرا

 هللاو «ةريفك ةعامج هفعض نکلو ؛ہریغو يدهم نبا هيلع ىنثأو «فعضلا هيلع

 «جاهنملا راد 481١/5 نيديعلا يتليل ءايحإ باب / نيديعلا باوبأ باتك ہدئاوزلا عمجم) .ملعأ

 ٥٥٢ :ص نيديعلا يتليل ءايحإ يف بيغرتلا / ةيحضألاو نیدیعلا باتك ءلمكم بيهرتلاو بيغرتلا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۱٦۷١۹ :مقر

 مل نکل «تاقث هتاورو ةیقب سيلدتل فيعض دانسإ اذه :يرصيوبلا لاق]

 نم بيغرتلا باتك يف يناهبصألا هاور دقف ءديزي نب روث نع ةيقب هب درفعب

 .هب ءروث نع (فیعض وهو) يخلبلا نوراه نب رمع قيرط
 طسوألا يف يناربطلا هاور «تماصلا نب ةدابع ثیدح نم دهاش هلو

 [هفرط عومجمب ىقتيف ءلبج نب ذاعم ثيدح نم يناهبصألاو ءریبکلاو

 ةليللا لک ييحب نأ هرهاظ «نيديعلا يتليل ماق نم :هلوق :يدنسلا لاق

 .يفكي دجهتلا مايق نأ وجرملاو «ةدابعلاب

 فكلذ هكردأ نإ دارملاو «بونذلا ةرغكل :يأ (بولقلا تومت موی)

 .بلقلا ةايحب سانلا نيب نم اًصوصخم وه نوكي مویلا
 ننس حورش) .ملعأ ئلاعت هّللاو «ةيقب سيلدتل فيعض هدانسإ :دئاوزلا يفو

 تيب ۱۷۸۲ :مقر تحت ٠ :ص لمكم نيديعلا يتليل ماق نميف باب / مايصلا باتك ءةحام نبا

 (ةيلودلا راكفألا

 ردلا) .هرثكأ وأ لیللا معت ةدابع لكب نوكيو ...... نيديعلا ةليل ءايحإو

 می اھت او اف (ايركز ٦1۹/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا

(alm ۹۳ | FA: ید ( 
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 لام ےنتاڈ سس 0 نا لاداشرا

 رہ 1 5

 لاس ل وار

 ؟ے اتا باول جرو < یک وا تع امج اہ ایک

 کز امن یاو ے رد اے یک نھ ذي تعامج اب زامن ک توا ایک -:(۳ےكا) لاوس

 823 ٦ رت حاضو یک تم ؟ے ہردععو

 ًتاطمورعواكب اول ان ٢ -: دعب امأ أیلصمواذماح باوجلا

 یش اش ا ےہ لاق یو نم نک نے نشے ااا

 ةعامجلا ةالص :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هللا دبع نع

 لضف باب / ناذألا باتك ءيراخبلا حيحص) .ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص لضفت

 ةالص لضف باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك ء.ملسم حيحص ء٦٦٤٦ :مقر ةعامجلا ةالص

 ملی اھت او اف ٦٦( :مقر خلا ةعامجلا

 (ھ٣۱م۷۹۲۷ | :FF یب )

 انھڑب وا تحرر تس مال کیا
 ؟ے اسیکا نھڑپ تعارر ٣ے مالس کیا ز امن یک ۂا رت )۳2٢(:- لاوس
 تب ۓاجایکو عقرب تعکر یک سودرمگا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 م تعلرر ٣-۲کی رنک اےس لإ انى کن وا مکرر "تس مال کیا

 - لب اج کل مك تار اركب
 :لوألا «نيهجو ىلع ةلأسملا هذهف ءةدحاو ةميلستب ةحيورت یلص اذإ



 لام 5: ۹ ےہ( )نفس اداشرا
 ضعب لاق .خياشملا فالتخا هجولا اذه يفو «نيتعكرلا سأر ىلع دعقي نأ

 ةماعو نيمدقتملا ضعب لاقو .ةدحاو ةميلست نع الإ هيزجي ال :نيمدقتملا

 وه :يفسنلا ىلع وبأ مامإلا ىضاقلا لاق .نيتميلست نع هيزجي هنإ :نيرخأتملا

 ٹلاٹلا لصفلا / ةالصلا باتك ةيناخراتاتلا ىواتفلا) .اينامث وأ اتس یلص ولو ءحیحصلا

 (ايركز ۲٥٦٢۹ :مقر ۳۲۹/۲ حيوارتلا يفرشع

 نيتعكرلا سأر ىلع دعق ول ...... ةدحاو ةميلسعب تاعکر عبرأ ىلص نإو
 (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ٦٠۸ حيوارتلا يف لصف ءريبك يبلح) .قافتالاب نيتميلست نع تزاج

 زوجي :ةماعلا لوق ىلعف ءهیف اوفلتخا دهشدلا ردق ةیناشلا يف دعق نإو

 حيوارتلا يف لصف ءلفاونلا يف عساتلا بابلا «ةيدنهلا ٰیواتفلا) .حيحصلا وهو «نيتميلست نع

 هماكحأو وهسلا يف لصف ءحیوارتلا باب / ةالصلا باتک «ةيدنهلا شماه ىلع ةيناح ءايركز ۱

 مل“ یل اھت او اف (ميدق ١)
(alv tr | مس لانج s) 

 انھڑب تتكرر ام ےس مالس کیا یش تدار

 ںی ںیہ ےک عثر تعکر ٣ے مالم کی از انک وا رت -:( مك ) لاوس
 ؟ خلع إب

 ڈے ايكمرققرب تعارر الا -:دعبامآابلصمواذماح باوجلا

 ؛ اج گڑپ ےک کت ھارا ١-٣ دا تک س یب رتب“ نیل ؛ ےہ للبنك ك نع ڑپ م۳

 روا۔ لبن اج یہ تعحکر ١٣ے ںوم السر ا ٭ز امن یک وا تک یھب لٹر نم کں ویک

 بحاص ہار س قمن اوم: یشن ۳۷۹-۹۸ ريشا قواتفلاداربإ )< نيس انم ی زاپ رلج ل مم لإ

 ( ابرك ۳2۱۸ یش اع لوطمري ہہ یو اتل ادادمإ کدو نل

 سأر ىلع دعق ولو ...... ةدحاو ةمیلستب تاعكر عبرأ ىلص نإو
 (4 04 ةالصلا باتک / ريبك يبلح) قافتالاب نيتميلست نع تزاج نيتعكر لا



 ناسا ا ے ٣ )ادارا

 ردق ةيناثلا يف دعق نإ ...... ةميلستب اًعبرأ یلص ولو :ئواتفلا يف

 «حيحصلا وهو «نيتميلست نع زوجي ةماعلا لوق ىلعف «هيف اوفلتخا دهشتلا

 راد ١/ حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) . ناخ يضاق ئواتف يف اذكه

 راد ؟ 40/١ وهسلا يف لصف / ةالصلا باتك «ةيدنهلا شماه ىلع ةيناخن «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 حيوارتلا يف رشع ثلاثلا لصفلا / ةالصلا باتك ہةیناحمراتاتلا ٰیواتفلا «توريب يبرعلا ثارشلا ءايحإ

 ملك ىلاتثا دقن (ايركز ۸۷۲

 )0 / ۳: اضر یت د)

 ايكو ےک اما قا ےک عقرب تحکر "لب وا 2
 هتك اج ےک ہ دت تعکرر ٣ب حاص ماما لبي وا تر گا -:( 20 لاوس

 ؟ے مگ کاک امخ ا لي رکی المر تاکو کچرا ل اج ےب ےن الددای ےک یز تروا لإ اوم

 یر سود یک روا رت ںیم تروص ل وتسم -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 وت یک وہ ایج گا ایت بجا وبس کد کے جو یکے ن اج وہ تك ماجہ ےک دعق لیٹ تعكر

 لات یکس أ تقو ىك عب کے اچوکں وي تقرا بحاص ماما ۔ےدداعالا بجاد زاهي
 ((ركزريرجه ۵ ی اتیاک 0 سار كاوأز امن تحارودرب روطےک

 اهديقي مل ام - هلوق ىلإ - داع هضعب وأ هلك ريخألا دوعقلا نعاهس ولو
 نإو ءدوعقلا ريخاتل وهسلل دجسو «ضفرلا لحم ةعكر لا نود ام نأل ؛ةدجسب

 ءایرکز ۰۰۰/۲-٥٥۱ راتحملا درر .هعفرب الفن هضرف لوحت - هلوق ىلإ - ةدجسب اهديق

 باتك «قئارلا رحبلا «توريب رکفلا راد ١١۸/۱-١١۹ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك «حتفلا عم ةيادهلا

 (ايركز ۳۲٦/١ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك «قئافلا رهنلا ءايركز ۱۷۸/۲ وهسلا دوجس باب / ةالصلا

 مل نإ وهسلاو دمعلا يف اًبوجو داعتو اھکر تب دسفت ال تابجاو اهلو
 ةداعإلا بجت لهو (راتخملا ردلا) اُمثآ اقساف نوكي اهدعي مل نإو «هل دجسي



 لاس ات ۵ ()سالادشرإ

 هرأ مل ؟رجفلا يف سمشلا تعلط وأ هیسن ول امك ءرذعل وهسلا دوجس کرتب

 ناصقنلا نأل ؛حراشلا قالطإ ىضتقم وه امك بوجولا رهظي يذلاو ءعجاریلف

 ةفص باب / ةالصلا باتك «راتحملا در) .لماتیلف هک رتب مثأي مل نإو ءرباجب ربجني مل

 (ايركز ٣٤/٤٤ ۱-٠٤۷ ةالصلا

 وهسلا دوجس هيلع بجي لب ؛اًيهاس وأ اًدماع اهك رتب ةالصلا دسفت الف

 وهسلاو دمعلا يف ةداعإلاو ءاًوهس اهكرتب لصاحلا ناصقنلل اًربج وهسلا يف

 ةادؤم تناك اهدعي مل اذإف ءہیف صقن ال هجو ىلع ةادؤم نوكتل دجسي مل اذإ

 وأ اًدماع هک رت بجاو لك يف مكحلا وه اذهو .ميرحت ةهارك اًمورکم ءادأ

 ايركزو توريب ةيملعلا بتكلا راد ١5/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .اًيهاس

 ملك ىلاعتدشلاو تف (دنبوید

 (ھ۱۳۲۷۹۸۹ / علام و )

 ؟م يق ے ایم ےک دعق ںیم تحل یر سود یک وا 2
 كني شربل تعار کر سود ک وا تبحاص ماما -:( 2 ه) لاوس

 لبي وم ةكريكاإ ب ےن آد ای كس بير قدس ےنوہ ےک وہ کر یکے اجب
 ؟ىوركل مكتب غرو ےگ

 بحاصمارإ رکا لي تروص لوتس -: دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 اك وتعکر وو نأ كج رتب“ ءاھت مز الوب جرب نأ ذءےت كك بيير قدس تلاع یکم يق
07 

 ةنلاثلا ىلإ ماق لجر نع لئس هنأ :لاق ىلاعت هللا ہمحر فاكسإلا ركب يبأ نع

 دعقيو دوعي نأ يغبني مايقلا يف ركذت نإ :لاق «ةيناثلا يف دعقي ملو حيوارتلا يف

 ناف دجسو ةئلاثلل عكر ام دعب ركذت نإو ءةدجسلاب ةثلاثلا ديقي مل ام ملسیو



 لام تات 0(۵ ناشر

 .نيتعكرلا نع ينعي ةدحاوةحيورت نع ةعبرألا هذه ناف ىرخأ ةعك ر اهيلإ فاضأ

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؟ 0/١ وهسلا يف لصف / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ىلع ةيناح)

 هضرف ناصقنل وهسلل دجسو ملسو داع ماق مث ةعبارلا يف دعق نإو

 ه 51/7 وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا عم راصبألا ريونت) .مالسلا ريخأتب

 ملك ىلاقتشلاو تف يركز
FIs)ھ ٣۱ء۹۳۳ | ) 

 ابك وجب ان ان سی عورت
 ؟ے مكايك ںی اج لوجب انھڑ پان ںیم وا 1-:(۳2 لاوس

 دورك« ناو فسم اند اش ںیم زار -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 نکے ٌقاجوم تسرد زاروا اتوم لب جاوب کد کے چو كس أ ذا اجه رت لوب
 - ےس اج ناب شئتم اع یکے ذوجج ان لی زانی اف: یکی زاب دج ضقت

 ةدابعلا ءادأو ناصقنلا ربجل عرش هنأ ههجوو ...... ةبجاو وهسلا ةدجس

 بجاو هنأ ررقت اذإو ..... جحلا ءامدك راصو بجوف ءبجاو لامكلا ةفصب

 کر تب بجي الف ءةالصلا تابجاو نم بجاولا كرتب الإ بجي ال هنأ ملعيلف

 تالاقتنالا تاريبكتو نيمأتلاو ءانثلاو ةيمستلاو ذوعتلاك تابحتسملاو ننسلا

 (روهال ٥٥٤ :ص وهسلا دوجس يف لصف / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) .تاحيبستلاو

 بجيب قلعتم کر تب ناتدجس طقف هنيمي نع دحاو مالس مدعب بجي
 لك ال ةيلصألا ةالصلا تابجاو نم يأ ءبجاو كرعب :هلوق .اًرهس ٌبجاو

 در) .ضرفلا نعو امهوحنو ذوعتلاو ءانثلاك ةنسلا نع بجاولاب زرتحاو ءبجاو
 ا 5

 می اھت ثلاو تف ٥٤٥٤( :ص ریبک يبلح ءایرکز ٥٠٥٥٥٢ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتک «راتحملا

 (ھ۱۲۲۷۹۸۱۰ / ۸:یئافر یت د)



 لئاس ےک قوات ا

 ؟نرك ورش فیر شما ريغ تح باش ل تدا
 ری ےک ان ب حاص ماما ے رخ کھ ڑپ وا تیر لما -:(٣ے) لاوس

 تایقلا فرص ا ريغ تل اعد ىلاو دعب ےک فیرشدورد لب هرم ٤دعت اب لي درك ور شد ما
 ؟ےاسیک رکا ییا قلع لي دريم الس ترك ذب

 انھڑب هر و امءاعدروا انني زامن -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ب تل ؛ یگےۓ اجو تسرد تزامن ےس نع ذي ہنوکن أ اپا ؛ےہ نونسم لب ؛ لبيب جاو

 هدي دنيز كرب انهلانب تداع كك رت ےک نار انب یک زاب دلجازبل کے ر تے ہجو یک زس

 - بس اج تعا زانی: ے وہ تكد تیام ر کت ابتو نہ ےس ليت

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع

 مث خلا... تاولصلاو هلل تايحتلا :لقيلف مكدحأ سلج اذإ :ملسو هيلع

 باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .هب وعديف هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم مكدحأ رختيل

 ٥٤٤( :مقر ةالصلا يف دهشتلا باب / ةالصلا باتك «ملسم حيحص «توريب ركفلا راد ۹٦۸ :مقر دهشتلا

 هبشي امب ال ةنسلاو نآرقلا يف ةروكذملا ةيعدألاب ...... ةيبرعلاب اعدو

 ردلا ىلع يشاترمتلل راصبألا ریونت) .هراسيو هنيمي نع ملسي مث ...... سانلا مالك

 (ايركز ۲۲۳/۲-۲۳۷ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا

 1 هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدحل ةنس اهرخآ ءاعدلا نأ مدقت دقو

 ءاش امب دهشتلا دعب ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ينعي اعد اهرخآ يف ناك نإو

 ةيملعلا بتکلا راد 5175/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .ملسي مث وعدي نأ

 (دنبوید ايركزو توريب

 ريغ اًدماع ول ةءءاسإ لب ؛اًوهس الو اًداسف بجوي ال ةنسلا كرت

 حرص نکل «خلا ةءاسإلا :هلوق .ةهاركلا نم نودأ ة ءاسإلا :اولاقو «فحتسم



 لاس ےک ات ےس سم ا) نین لاواشا

 انه بسانملا وهو ءةهاركلا نم شحفأ ة ءاسالا نأب رانملا حرش يف ميجن نبا

 نأ ةنسلا مكح ,موللاو لیلضتلا يأ :ة ءاسإ بجوتسي اهكراتو ءريرحتلا لوقل

 باتك ءراتحملا در) .ريسي مثإ قوحل عم اهك رت ىلع ماليو اهليصحت ىلإ بدني

 (ايركز ١7١77 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا

 مِهّللا كناحبس الئاق عضي يأ عضولا نم لاح وه احتفتسم :هلوق

 هنأ مدقت دقو .كريغ هلإ الو کدج یلاعتو کمسا كرابتو كدمحبو

 «ةالصلا حتتفا اذإ هلوقي ملسو هيلع هللا ىلص ناك هنأ ةعامجلا ةياورل ةنس

 «قئارلا رحبلا) .اًدرفنم وأ امومأم وأ ناك اًمامإ لصم لك هب يتأي هنأ دافأف هقلطأ

 «راتخملا ردلا ہدنبوید ايركزو توريب ةيملعلا بتکلا راد ه 40/١ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك

 ملك ی اھت او اف (ايركز ۱۸۹۱۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتک

 (ھ۱۳۲۷۸۹۷۹ / ءٰلافرٰیر)
 ے

 ؟یکۓ تاج یز ام لبي تعکررہ یک وا تاک
 كف رص إي کے اج یہ لیٹ تعکررب ءان یم زام یک روا ت -:(۳2۸) لاوس

 ؟ لبي تعكر

 نيد نا ارا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ے اہ ینہ لب انش یم تحریر سوو روا ءے نوخسم انہڑ اشر عب ےک دبر ياك یم تعكر

 ۔ے مجاک ماش یم تعكر ليج فرص كل یم ںوزاممر ید زین یگ
 (۳۸۲ :ص ننسل يف لصف / ریبک يبلح) .مهللا کناحبس ة ءارق يأ ءانثلا :اهسماخو

 اعرشي مل ذإ اهيف ذوعت الو ءانثب يتأي ال هنأ ريغ ىلوألاك ةیناثلا ةعكرلاو

 رثلاو ظثف (ايركز ؟١ 4/9 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «راتخملا در عم راتخملا ردلا) .ةرمالإ

 م لیت
(alv / Ir: یو ( 



 لام ے توات ا ا

 اع ر ن آر ی رلج یر لج سیب عا رت
 یا وم ںیہ ةساعاب تدا رت یر لج یر لج تہب طافت لک آ -:(۳۹) لاوس

 ؟ س اذ توا تے ناوكسو نانی کے ات پیارا ؟ںیئاپ ےہ یا اناھڑب توا ت رم

 نٹ تا ےس لترا ی رکن آر :-  دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 فور کانپ ىرلج انتاوکس اے اپ انسب ےک وہ کر تیاعر کج راخمر وادی وبر عاوق

 حر طیب ۔ےہ یب د أس تنتروا تت یکم یر کن آر ی: ںیم اج ہد ںایطلغ ایہ ںیم اچ ٹک
 یگزاب دلج سیم لأ« اپ انکا واتا ےک نوکسو ناني وكن اكرأ یھبکےک زامن شی وات
 ۔ے ںی سرد م انک

 ىعدأ نوکیل اهئادأ يف ىنأتلاو اهفورح نييبت يأ ة ءارقلا يف ليترتلا

 .خلا ...... اًبحتسم نوكي بوجولل نكي مل نإ كلذب رمألاو ءاهيناعم مهف ىلإ

 عرسملا نوكي نأ طرشب ءلضف ةهج ليترتلاو عارسإلا نم لكل نأ قیقحتلاو
 نأ عنتميالف «تابجاولا نوكسلاو تاكرحلاو فورحلا نم ءيشب لخي ال

 يف ليترتلا باب / نآرقلا لئاضف باتك «يرابلا حمتف) .ايوتسي نأو رخآلا امهدحأ لضفي

 (توریب ةيملعلا بتكلا راد ه١ 47 :مقر 5/١١ ١١-١١١ ةءارقلا

 يف حراوجلا نيكستب ناكر ألا يف ليدعتلا وهو نانئمطالا بحتسیو

 يفو (حالفلا يقارم) حيحصلا يف هلصافم نئمطت ىتح دوجسلاو عوكرلا

 يناتسهقلا يف امك ةحيبست ردقب هلحم يف وضع لك رقتسيو :يواطحطلا

 يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .يخركلا جيرخت ىلع دمحمو ةفينح يبأ لوق اذه

 در عم راتخملا ردلا «ىجارك هناخ بتك ىميدق ١75 :ص ةالصلا بحاو نايب يف لصف / حالفلا

 (ايركز ۲ ةیاردلا نع لدعُي نأ يغبني ال :بلطم «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا

 :ةمرذه هلوق (راتخملا ردلا) ة ءارقلا ةمرذه تاركنمل | بنتجي یو



 لام ےک ا سيب سس )نس اداغر

 (ایرکز ٦۹۹/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتخملا در) . ءارقلاو مالكلا ةعرس

 نم ةمئألا ضعب داز دق هنأ الإ ...... موقلا ىلع فخألا رایتخا رهاظلاف

 عوكرلا يف ةنينأمطلا مدعو ة ءارقلا ةمرذه نم تاركنم هجولا اذه ىلع اهلعف

 ءانثلا كرت ىلع امهلامتشا عم نيتدجسلا نیب اميفو امهنيب اميفو دوجسلاو

 لك نيب اميف ةحارتسالا كرتو عفش لک لوأ يف ةلمسبلاو ذوعتلاو
 توريب ةيملعلا بتكلا راد ١7177 لقاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .نيتحيورت

 (یجارک 9/7 ہدنبوید ايركزو

 .ةيجارسلا يف اذك «ناكر ألا ءادأ يفو ةءارقلا يف عارسإلا هركيو

 بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتغلا) .ناخ يضاق يف اذك ءنسح وهف لتر املكو

 مک اھت او اف (ةيديشر ۱۱۷/۱ لفاونلا يف عساتلا

 (ھ۱۳۲۷۹۸ے | ®:

 ؟تآر ف الف بيت ل ع وا ر
 ؟ے ی رور آر روتا رے للتو بیترت یم توات ایک -:(۲۸۰)لاوسس

 حرم لوك تہ سید ٹپ راب الہپ سیم تاعك کد حب کو ہو راپ لاوعدنپ لیٹ تاعکردنچ مکا
 ؟ے لو

 جو مت 70 اذماح باوجلا

 تار لبي سیم حوا ت تحکر ا": الشمس اتوم شی زام یاد ےناج کپ ےس مالس کیا مك
 كدي ےس ےج اوف اج كثي ں تعکر یر مود هو ۓاجاھڑپ ہصتوج اک رکن آر قس

 شی تعکر یرسود وت ایگ ام للي تعكر لبي غور البي اکے اپ یک گاہ کا ہیلج+ نجس اپ وم
 ےک بیرت شی زامن يأ ضقلاب- خاج نوم تأرق یب ےس سیم 2 ےلاو دعب ےک سا

 ماعم اک بیت لم بأ وت یگ ا يدرب مالس بج ن ےن مورک نركت ارق ف الق



 لاس ےک '  ےےسےسے3ًًُخ'_ _م_مممم() نل اداغر

 ےس لائق رور تپ سیم سا ۔اگوہ مع اک کر اظ وتب یترت ورمز ا یم زامن کر سود روا کے اچ وم

 ای لكي ےس یاب ؛ اج كت والت ےک آے لأ یئگی کت أر وج ںیم ںوتعار ر ٢ دش ذك

 ّلارتبا لك توات سیم تروص ل وتس انب ىلإ ب ۔ے قحاب یک أرق یکے لح ےک دعب
 سا ؛ ےہ شئ ام رش انس ڈراپ البي سیب تاعكر یکد حب روا انهي وراي اوتر رتی لبي تاعكر

 ۔ےہ للام تاك تعكر ارب ںیم لن اعم ےک بیت تک

 .ةروس نم ولو رخآ نم ةيناثلا يفو ءلحم نم ئلوألا يف أرقي نأ سأب ال
 ةالصلا جرا ة ءارقلا يف بلطم «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ءيماشلا عم راتخملا ردلا)

 (ىجارك ه ٤٩/۱ ءايركز 7۲

 ةعكرلا كلت يف وأ ىرخألا ةعكرلا يفو ةروس ةعكر يف أرق اذإو
 «ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ةيدنهلا ئواتفلا) .هركي ةروسلا كلت قوف ةروس

 ةءارقلا يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك ةيناحراتاتلا ىواتفلا ءايركز ۷۸/۱ ةءارقلا يف عبارلا لصفلا

 مل ىلاعترثلاو تف (ايركز ۱۷٦٦١ :مقر 7۲

 (ھ۱۳۲۱۷۹۹ / -: لامر ی و)

 اول مس 21 ےک وا روو لوم داپ لم روس فرص

 رايوكل تروس ۲ںیہ اہ ویک ت ں ومو ا ترور "ف رصوكى سرك -:(۲۸۱) لاوس

 ؟یگۓ اجوہ تسرد وا ت ےس لا ءےہراتہڑپ اپ
 را راہوں روس الأ يآ -: دعب امأ اًيلصممو اًدماح باوجلا

 ۔ے لالش اب یکن رم لول گے اوم تسرد نوا ت کپ ٠ںیہ ةت اپ
 یلص يبنلا عمس هنأ هربخأ ةنيهُج نم الجر نأ ينهجلا هللا دبع نب ذاعم نع

 الف ءامهيتلك نيتعكرلا يف (ضْرَألا ِتَلِزلُز اذ :حبصلا يف أرقي ملسو هيلع هللا

 ,دؤاد يأ ننس ؟اًدمع كلذ أرق مأ ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ّيسنأ يردأ
 (۸۱۲ :مقر نيتعكرلا يف ٌةلحاو ًةروس ديعُي لحرلا باب / ةالصلا حاتفتسا عيرفت باوبأ «ةالصلا باتك



 لام تا 0(٣ وشرب

 ال نيتعكر يف ةروس ررک اذإ هنإ :انخئاشم ضعب لاق ثیدح لا اذٰھبو

 فلتخا .نيتعكر يف ةدحاو ةروس أرق اذإ :لصألا يفو .هركي :ليقو «هركي

 سأب ال لعف ولو «لعفي ال نأ يغبني نكلو «هركي ال هنأ حصألاو «هيف خئاشملا
 ۷۹ ٤ :مقر تحت ٤۸۳/۳ نيتعكرلا يف ًةدحاو ةروس ديعي لحرلا باب / ينيعلل دؤاد يبأ حرش) .هب

 (ضايرلا دشرلا ةبتكم

 ةيعورشملا نيب ةددرتم ةداعإلا نوكتف زاوجلا نايبل اًدمعهلعف وأ

 هلعف لمحف عورشم ريغ وأ اًغورشم نركي نأ نيب رمألا راد اذإو ءاهمدعو
 عيرشتلا هلاعفأ يف لصألا نأل ؛ٰیلوأ ةيعورشملا ىلع ملسو هيلع هللا یلص

 (ةیلودلا راكفألا تيب ۸۱١ :مقر تحت ۳۷۹ :ص دوبعملا نوع) .لصألا فالخ نايسنلاو

 ءيش لفنلا يف هركي الو ...... ةيناثلا يف اهديعيو ةروسأر قي نأ سأب ال

 ةينقلا مزج هيلع لمحيو .اًهيزنت هركي هنأ دافأ (رانخملا ردلا) كلذ نم

 مل اذإ اذه ءزاوجلا نايب يلع كلذل مالسلا هيلع هلعف لمحيو «ةهاركلاب

 ةيناثلا يف اهداعأ سانا برب ُدْوْعَأ لف لوألا يف أرق نأب رطضا ناف ءرطضی

 ىلإ حتفلا يف هازع .كلذ نم ءيش لفنلا يف هركي الو :هلوق م متخي مل نإ

 ال لفنلا نأب ط باجأو ..... رظن ةيلكلا هذه يف يدنعو :لاق مث ةصالخلا

 ءةروس ناسنإ أرق ول امك نوكيف القتسم ًالعف هنم ةعكر لك تلزن هباب عاست

 / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا عم راتحملا درر .هيف ةهارك الف اهقوف ام أرق مث تكس مث

 ملی اھت لا و تف (ايركز ۲٦۸-۲۷۰ ةمامإلا باب

(I | ol) 

 ہفاضااک “نکا نکا کلا ناب تنے ک یورو زور
 نرحب ےک نع ذي فیر ل روم ل تدا ت ےن بحاص ماما -:(۳۸۲) لاوس



 لاصقات ےس ے-سےٗ_سسٴ٠ے_-۔۔-(ا) نین. اداشرا

 لأ “ریصنلا معنو ٰیلوملا معن «نيبملا قحلا کلملا ناحبس” ءی اعدت

 ؟ے جان رکا اک ب حاص ماما یکدم یڑ ہجر م ليك رش لا وروست اےک لیلا مس حب ےک
 ںی رساف زارف لي تروص وسم -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 زامنضموج ءںیہ ے لیے ر اکا ہد ںیہ ےک اوا تارلكوج ےن بحاص ماما ہک ویک كوب

 لا ہک ویک: لن بسا نم كرب اند تارك حر طط سا سی زام کت عاج نکی: ںیہ ليي
 _ ںیہ زامن قدارففإ ہتسہلا؛ ےہ نوما ریپ شیپ ٹن والہ ںیم لوي زنق

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقي هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 مكخأب هللا سلا اهرخآ ىلإ ىهتناف (نْوسبَرلاَو ِنْيئلاَوط مکنم أرق نم
 ميقا ال أرق نمو .نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو ىلب :لقيلف «َنّيِبكحْلا

 «ىتؤَمْلا حي ذأ یلَ يلقب کلذ سیف - ىلإ ىهتناف - 4ةَمقلا مر
 «(َنْونِمْؤُي دعب ِثْيِدَح ُىَأبَق غلبف :(ِتلَسْرُمْلاَوط :أرق نمو .ىلب :لقيلف
 ۱۷۲ :ص دوجسلاو عوكرلا رادقم باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) هللاب انمآ :لقیلف

 (توریب رکفلا راد ۸۸۷ :مقر

 كلت لوقي نأ هل بحتسي تايآلا هذه أرقي نم هنأ ىلع لدي ثیدحلاو

 هيف نأل ؛فيعض ثيدحلاو .اهجراخ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس ءتاملكلا

 :ص دوحسلاو عوكرلا رادقم باب / ةالصلا باتك «دؤاد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع) .الوهجم

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۸۸۷ :مقر ٥

 يئاسدلا هجرخأ ثیدحلاو (نوتيَرلاَو ِنْيتلاَوإ ةروس يأ ءنیتلا :هلوق
 يلصملا نإ مث ءىمسي الو يبارعألا نع دانسإلا اذهب ىوري امنإ :لاقو اضيأ

 نم ةعامج لاقف «ةالصلا يف ظافلألا هذه لوقي له روسلا هذهأرق اذإ

 دسفت ال اهلاق نإف ؛ةالصلا يف اهلوقي الو «ةالصلا جراخ اهلوقي :انباحصأ



 لئاس ےک وا ےل )ا

 ال مث ءرمألا قالطإل اًقلطم اهلوقي :ليق دقو .اًيسان وأ اًدماع ناک ءاوس «هتالص

 باب / ينيعلل دؤاد يبأ حرش) .مهفاف ءبوجو ال بابحتسا رمأ رمألا اذه نأ فالخ

 (ضایرلا دشرلا ةبتكم ٠١٠/٤ دوجسلاو عوکرلا رادقم

 لوسر عم تیلص :لاق هنأ هنع هللا يضر ةفيذح نع يأ درو امو :هلوق

 فقو الإ ةمحر ةيآب رم امو :لاق نأ ىلإ ةليل تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ةمامثو دؤادوبأ هجرخأ .ذوعتو اهدنع فقو الإ باذع ةيآب الو «لأسف اهدنع

 يف يدتقملاو مامإلا نم الك نأ دافأ ءاًدرفنم لفنلا ىلع لمح :هلوق .ةيلحلا يف

 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك «راتحملا در عم راتخملا ردلا) .ءاوس لفنلا وأ ضرفلا

 ملكا یا للاو تف (یجارک ه 45/١ ءايركز ۷۲

 alm) / لاهنت یئ و)

 انھڑب جاف ور وسر عب ےک توالت رجل یم وا رت

 افر وسو راپ وو رکو مے مکے توا ےک یب وا تاک -:(۲۸۳) لاوس

 ؟ لأي + اتوہہ بجاووہ کد کے نخب

 رودرا ود رحب ل توالت ہک -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 سیب ےن لب ؛ لكتب لي ركر اتاك خت ہروسکں ویک کوہ ت مز الوب کد کے غاب ہما
 وہ ر چب ج وم یھب یک ل خا ونو لأ فانه دب ہتاف روس حررط لإ روا ءےاوہہلصافاکت ار
 ھے

 اهداعأ ول ام فالخب ءوهسلا دوجس هيلع بجي نييلوألا يف اهررك ولو

 ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .نییبتلا يف اذك «نييرخألا يف اهررك وأ «ةروسلا دعب

 باب / قئاقحلا نييبت «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۱۲٦١ وهسلا دوجس يف رشع يناشلا بابلا /

 (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ۱۹۳۱۱ وهسلا دوجس



 لام عنو ۵ ےسےٗ“-_-.ٛمء) ین لاداقر

 هنأل ؛هيلع وهس الف باتكلا ةحتاف أرق مث ةروسو باتکلا ةحتاف أرق ولو

 (ايركز ۳۹۱۱۲ وهسلا دوحس لصف / ةالصلا باتك «ةيناخراتاتلا ئواتفلا) .ءالولا ىلع اهأرق ام

 می اھت او اف
(alo / Ors) 

 انک شی تنل یک تا یک نا
 ےرککی علی ئوکی کت آر ق یم تعکر لبي یک وا ہت ام رکا -:(۳۸۳) لاوس

 E راف رت زس نا تی ھا

 لٹ تعار یر سود یک توا ثلا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 نی نک نک د وت اس کراس ا
 ٣ے دو واف) ( یگوہ ہداع الا بجا درب ؛ گو ہن زان یھب ےنارہدد وف, ۓاجوہ یخ

 (1 ليس اف یوا لیا

 ءاًحيحص أرقو عجر مث شحاف أطخب ةالصلا يف أرق ول :دئاوفلا يف ركذ

 يراقلا ةلز يف سماخلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ئواتفلا» .ةزئاج هتالص يدنع :لاق

 (ايركز ميدق ۱

 اًحيحص أرقو داعأ مث شحاف أطخب ةالصلا يف أرق :تارمضملا يفو

 ال امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك ردلا ىلع يواطحطلا ةيشاح» .ةزئاج هتالصف

 (ايركز ۲۹۷/۱ هدسفي

 هدعب حلصأو يراقلا نحل نإو
 ررقمةاشفلا ىنعملا ربغ اذإ

 :يراقلا ةلز نم لئاسم عبرأ ىلع تيبلا لمتشا
 مال حتفك ىنعملا ريغي انحل هت ءارق يف يلصملا نحل اذإ :ئلوألا



 لاس ےک ےن ے٣۵( )اشر

 حرش) .خلا ...... باوصلا ىلع كلذ دعب اهداعأ نإو «هتالص زوجت ال نيلاضلا

 (دنبوید مالسإلا خيش ةبتكم ۱۳٣/١-۱۳۷ نابهو نبا ةموظنم

 وأ “میعن ىفل راجفلا ناو ءميحج ىفل راربالا نا” :أرق نأب ىنعملا ریغت نإو
 هوجو” :أرق وأ “ةيربلا رش مه كئلوا تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نإ” :أرق

 ام فالخب ربخأ هنأل ؛هتالص دسفت “اقح نونمؤملا مه کئلوا «ةربغ اهيلع ذئموي

 ءحصأ لوألاو «ىولبلا مومعل هتالص دسفت ال :مهضعب لاقو نلف كرا معا

 ةءارقلاب ةقلعتملا ماكحألا يفو ءأطح نآرقلا ة ءارق يف لصف / ةالصلا باتك «ناح يضاق ٰیواق) .هأ

 اذكو ءايركز 8٠0/١-8١ يراقلا ةلز يف سماخلا لصفلا / ةالصلا باتك ہةیدنھلا ٰیواتفلا ایرکز ۱

 ملك ات لو تف (ايركز ۳۹۷/۲ اهيف هرکی امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا يف

 al) / الار یت وذ
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 ؟ ارك وميرصح یئوک کم یر کن آر ق ںی دا
 ء ئے ٹوھیگےس ےن ومب سود ے وم تڑپ نآر ل دات -:(۳۸۵) لاوس

 فرصا ا ی ر فر تر وس فو اتا

 ؟ لت اج ےب ےک آکر کت والت یکے ج ۓ وہ ےک وج

 نر صو كمن آ۶  -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےہ وي لوا سیٹ تعکر یگ ہد انهي نو دكا بج وک أ ےس ايكمر ںی دات
 ۔ے رار ترب تیام ر کب یت کے اجاص ڑی ہراپالگادعب ےک سا ءےۓاجاہ ہولے عح

 اهدعب ام أرقو ةيآ وأ ةروس كرتف حيوارتلا يف ة ءارفلا يف طلغ اذإو

 يف اذك «بيترتلا ىلع نوكيل ة ءورقملا مث ةكورتملا أرقي نأ هل بحتسملاف

 باتك «ةيدنهلا ىلع ناخ يضاق ءايركز ۱۱۸/۱ ةالصلا باتک / ةيدنهلا ٰیواتفلا) . ناخ يضاق ئواتف
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 ملك یا او یف (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۲۳۸/۱ حيوارتلا يف ة ءارقلا رادقم يف لف / ةالصلا

FI: (ھ۱۳۲/۹۲۳ | ) 



 لئاس ےک قوات ےل 7ظ

 ؟یدو ري هرج 1 تم سیم وار

 تقو ےک رک والح یکم رك ارقي وا رت ےن مامی گا )۲۸٦(:- لاوس

 ؟ لاي اكو مز ال توالت کپ لأ قف ؟یگدد ڑی هربت یی آ یی انت

 نع اي هربت یب آل یم تروم ل وسم -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 وہ لكى پو دک تی آں يب اتت رکا کے اج وہ بجاو توالت ہد کہ
 ءعامسلاو «ةوالتلا :ةثالث دحأ ةدجسلل بجوملا نأ ىبتجملا يف ركذ

 فنصملا راتخاو ءةيلحلا يف حرص هبو «ةثالث بابسأ اهنأ هرهاظو .مامتهالاو

 :نائيش هدنع ببسلاف مامتئالا وهو رخآ اًببس هيلع دازو «يفاكلا يفام

 باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .عنملا يف كلذب حرص امك ءمامتئالاو ةلوالتلا

 عئادب ءايركز ۲۱۰۱٢ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءايركز 017/7 ةوالتلا دوجس

 بتكلا راد ۷۳۰۱۱ ةوالتلا بوجو ببس يف لصف «ةوالتلا ةدجس يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا

 ملك ىلاقتشلاو اف (توريب ةيملعلا

 alma) | ۲:ا و)

 ان سیم روس ںیم تحلر ا ٭رواے فی ر وا7 تعلرا*

 رواء ایگ محي ككل ان ةروسعتس فيك تملا س دا تب کیا -:(۳۸ے) لاوس

 ؟ںینکاوہ يون نك تب ليلو روس بي وتتكرر ا كرا

 ملا ںیم تعکررا * لبي یک عننا 2 -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تروس وکر وا اب فرش لإ ةروس ل ع لوتعلررا١ یک خا روا کس ان ٌةروس سس “فيك

 لی زا كل ویک: كة جابك ویک الغ ےک بیت تے ا ےہ لب رت لوك ارش یب نھ ڑپ

 ورش امن یرسود بج رکر یکم الس لي ز امن اد مالم کیا فصرت اک ب جت یک رش



 2 0100... )ادا

 زامن لخت کیا تھر رمل وک ے لکیر ورش بیت ںی ترقی کس أ کے اج یگ
 ۔ےہ یت تیس یک

 يف أرق امم ىلعأ ةروس ةيناثلا يف أرقي نأب اًسوكنم أرقي نأو :هلوق

 يفو :هلوق .خلا ةوالتلا تابجاو نم ة ءارقلا يف روسلا بيترت نأل ؛ىلوألا

 :تبت وأ رت ملأ :هلوق .اهيلع ىنعملاو «ةيناثلا يف أدبو :خسنلا ضعب يف :ةيناثلا

 وأ سيكدتلا نأ دافأ ءمتی ركذ مث :هلوق .ط ةريصق ةروسب لصف وأ سكن يأ

 حرش يف امك ءالف اًوهس ولف ءدصق نع ناک اذإ هركي امنإ ةريصقلاب لصفلا

 يف هركي الو :هلوق ءاّدحاو اًقرح ءورقملا يأ ناك ولو :حتفلا يفو ....... ةينملا

 ةعكر لك تلزن هباب عاستال ؛لفنلا نأب ط باجأو ...... كلذ نم ءيش لفنلا

 ءاھقوف ام أرق مث «تكس مث ءهروس ناسنإ أرق ول امك نوكيف ءالقتسم ًالعف هنم
 می اھت او اف (ايركز ۲٦۹/٢-۲۷۰ راتحملا در عم راتخملا ردلا) .هيف ةهارك الف

(alv | FI: s) 

 انصب دلا مک ارج ایمر و ےک لقةروس سیب وا 2
 موج لعيب ے صئالخا روسي قوما ن آر م سدا ت -:(۲۸) لاوس

 ےس قلع روس ےن بحاص ماما ےرامہ ؟ارعاياك اج اڑ ارج ےس ا ء یگ اج ایگنڑپ لا

 ؟ےہ میک یھی لام ا جلی
 ارج تلا نامر دے لروس -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تروس کیا یک ںی توا رت کے اسك فانح ا ءاہقف نام ؛ فوم لبد اف زامنےم نحب

 ( لوہے در روات )۔ے لی اانه د يأرم ںی لاقروسييفبر واء دکار چکر للا مم سیم

 ال ةفينح يبأ دنع هنإف ؛ةحتافلا دعب ةروسلا ءادتبا دنع ةيمستلا امأو

 امل فسوي يبأ دنع اذكو .ةتفاخملا ةلاح يف الو رهجلا ةلاح يف ال ءاهب يتأي



 لاس ےک ےل( )الشر

 نم مدقت امل ةعك ر لوأ يف اهب نایتالاوأ ةروسلا لوأ نم ةيآب تسيل اهنأ مدقت
 ءافلخلا اذكو ءاٌرس اهب يتأي ناك مالسلا هيلع هنأ ىلع ةلادلا ثيداحألا

 اهب ينأي دمحم دنعو ءةروسلا لوأ يف اهب نايتالا يف ءيش دري ملو ءنودشارلا
 ءافخإلا اهيف عورشملا نأل ؛رهج اذإ ال ة ءارقلاب تفاخ اذإ ءۃروسلا لوأ يف

 ة ءارقلا ءانثأ يف ةتکس دوجو همزلي ةتفاخم رهجلا لاح اهب یتا ولف «مدقت امك

 (روهال ۳۰۸-۳۰۹ :ص ةالصلا ةفص نايب / ريبك يبلح) .ةتفاخملا يف هلثم مزلي ملو رثوت ملو

 ةنس ةرم حيوارتلا يف هئازجأ عيمجب نآرقلا متخ نأ اوحرص دق

 ةلمسبلا نأ تبث دقو ءةدهعلا نع جرخي مل هنم ةيآ كرت ول ىتح ءةىدکؤم

 ءحیوارتلا يف نآرقلا مامت أرق ول هنأ هنم جرختسیف ءحصألا ىلع هنم ةيآ اًضيأ

 مل ءلمنلا ةروس يف ام ىوس روسلا نم ةروس ءادتبا يف ةلمسبلا ارقي ملو

 مل نکل ؛ةدهعلا نع جرح اًرس مامإلا اهأرق ولو ءةينسلا ةدهع نع جرخي
 ةلمسبلا ماكحأ يف ةرطنقلا ماكحإ ءيونكللا لئاسر ةعومحم) .ةدهعلا نع نودتقملا ج رخي

 ملك لایت رشاد تف (ىجارك نآرقلا ةرادإ ۷۱۱۱ ةلمسبلا ماكحأ نم ذبن يف يناثلا بابلا /

 (ھ۱٢۱۳ء۹۷۱۸ / ۱:ا و )

 اندر ےب ےک لںوممام ا گنا کن ا وا تروا ءاشعز ا
 انھڑب ےک ےک ماما ی٢ کیا حوا تروا زان ضف لء اشع ایک -:(۳۸۹) لاوس

 ؟ے كيك اھ ذب كج ےک ماما ےرسود وا تروا چ ےک ماما کیا اشعر کے یبردرض

 كس ماما کیا وا ةرواءاشعز امن -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 دجاسمري روطم ام « ل تلح ھڑپ یھب ےک ماما كلا گل اللب ؛ ےہ ںی ر ور انهي تك

 ںیم سا قف اترك تفاحروا وک ماما یک توا تروا ےہ اتاھڑب زامن یر اظ م ام لتس ںیہ

 ۔ے لش لول اءرش



 لام روت ا( وشرب

 ةضيرفلا يلصي نأ زاج ءهجولا اده ىلع نيمامإب حيوارتلا تزاج اذإو

 يف مهمؤي هنع هللا يضر رمع ناك دقو ءرخآلا حيوارتلا يلصيو ءامهدحأ

 .جاهولا جارسلا يف اذك«حيوارتلا يف مهمؤي يبأ ناكو ءرتولاو ةضيرقلا

 ٰیواتفلا «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۱۱٦١١ حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا)

 شماه ىلع ةيناخ ءايركز ۳۱۸/۲ حيوارتلا يف رشع ثلاشلا لصفلا / ةالصلا باتك «ةيناحراتاتلا

 ا هم |

 ملی اھت او اف (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۲۳۳/۱ حيوارتلا باب / ةالصلا باتک «ةيدنهلا

 alva) / لامر ىئد)

 اے مکس اڑ وا ةلك بود ماما كياايك

 ؟ اک اھڑ توا 7 تعکر ر ٣٣-٣٢ گچ د ماما کی ایک -:(۳۹۰) لاوس
 20ط ھ۶ ھ 0 امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 ىرسودروا یک ں وہ وا رت تاعك ليث لبي ںیم تروص ىلا کں ویک ےہ ںی تسرد اناا

 زامن ےس تین یک عدا رت یز تتوج ےک ےک یا روا ۔ كوم لفنزامن ىلاو ےناج یئاھڑپ ہمت

 _ یوم دادا توا ت یکن اےک لالعاب

 ال لامکلا هجو ىلع دجسم لک نيدجسم يف حيوارتلا يلصي مامإ

 سأب ال ةرم یلص دق وهو حيوارتلا يف مامإلاب ىدتقا ولو ءرركتي ال هنأل ؛زوجی
 مث ءحیوارتلا اولص ولو ءةنسلا يلصي نمب عوطتلا ءادعقا اذه نوكيو «هب

 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا» .ىدارف نولصي اًيناث اولصي نأ اودارأ

 (یچارک 58/١ ءایرکز ۲

 ىلع دجسم لك يف نيدجسم يف حيوارتلا دحاو مامإ يلصيالو

 ؛اوديعي نأ موقلا ىلعو ءحیوارتلا نم يلاتلا بستحي الو لعف هل الو ءلامكلا
 نأل ؛ءادتقالا حصي ملف ئوقأ ةنسلاو ءةنس مهتالصو «ةلفان مهمامإ ةالص نأل



 لاصقات ےےسےسے3ًٌ,ُخ___---۔-۔-۔۔(٦ف نفل اداخرا

 ٦٦۷/١ حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب) .دحاو تقو يف ررکتت ال ةنسلا

 ١١5/١ ءايركز ديلج ۸۱ لقاونلا يف عساتلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا ايركز

 ملی اھت او اف (میدق ايركز

 (ھ۱۳۲۷۹/۱۲ / ۱٭:ٰلافر و )

 اناھڑب وا ناكل وظف احود ےک رکے راپ ۱۵-۱۵ ںی رس کیا
 ںوہنُا ےئل سا ؛ ںیہ داي سراي راه فرصکب حاص نذ وم کیا -:(۳۹۱) لاوس

 ےن بحاص طفاح ےرسود ے راپ ۸ا۵ يق روا ءےئانس ے رای ۱۵ لی وا رت ںی جسم ےن

 ؟ ليي اوم تسردان رکا یا وم تس انس

 حررت لوك اش ےروصل و -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یکن آرق تدا ایگ ایل ذي ن آر قل بیتاب لم عدا تیس رکے ل سا؛ ےہ لق
 ےس كيرلا ؛ے لاى رورض انانس ن آر قادو اک فاح یہ کیاروا ءے كوم لص تلیضفف
 ( ليك ڈے دوی اف )ےس قلاب كلبك کم بر کنار ی کب رذ ےک طظ طراز

 نيمامإب اهولص ناف ِدحاو مامإب حيوارتلا يلصي نأ لضفألاو
 فرصنا ناف ءةحيورتلا لامك ىلع دحاو لك فارصنا نوكي نأ بحتسملاف

 لصف / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ئواتفلا) .حيحصلا يف كلذ بحتسي ال ةميلست ىلع

 (ايركز ۱۱٦/١ لقاونلا يف عساتلا بابلا حیوارتلا يف

 لهأ لمع اًقفاوم نوكيل ةحيورت مامإ لك يلصي نأ بحتسی امنإو
 (ايركز ۲۳۳/۱ حيوارتلا باب / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ىلع يضاق) .نيمرحلا

 يف اذك ءموقلا لسكل کرتی الف ةرم متخلا وه امنإ حيوارتلا يف ةنسلا

 ۱۱٦/١ لفاونلا يف عساتلا بابلا «حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .يفاكلا

 (ايركز ٦۹۷/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در عم راتخملا ردلا ءايركز



 یکن ووھتھھسھسستو|۰"'۰ھ|ٹکک و

 نأ هلف متخي ال هيح دجسم مامإ ناک اذإو :هريغو ريدقلا حتف يفو

 رحبلا) .ةنس متخلا نأ بهذملا يف ححصملا نأ لصاحلاف .هريغ ىلإ كرتب

 می اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ١71/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک «قئارلا

 a91) / ۱٭:ٰلافر یت )

 انهي ںیم تقو ےک ريت عاررا ١ وا تے جی كرز

 ا ل رولر یکن -:(۳۹۲) لاوس

 یک ا بے اتع پرک کا لی قرت عارم هيام روا ء ےہ اتركم ارآر پے انه ذب تعكر ا *

 ؟ے مک توا

 جے رعب ےک ءاشع واک توات -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 یک وا رت یم بشرا ےس جو یک رد رکا راهي ضن لوكا ےل لا ؛ےہ ات كك قداص
 روا حوا زا كل وچ م ات ؛ گۓ اجو تسرد وا ت یکس ا یھب ولے رکا دا ت رہیا

 وا تیر کے یھب رتب ئل ےک ضر وكري زيل؛ ںیہ سی زامن کن ا ا ن ا

 رھپ ےن کاو آر یب ونوم یراوشد ںیم ےنوہہ ے رک گار وا۔ےن ھڑپ فو لوأر عب ے ءاشع

 ۔ےرککا لو ٹپ لٹاوف کر یت وق سیا فاطع لق ناقل رك ںیم بشرا

 ىلإ اهريخات بحتسيو ءءاشعلا ةالص دعب اھتقوو ءةدكؤم ةنس حيوارتلا
 ءاھتقو رخآ اذه ءرجفلا ىلإ :هلوق .حصألا يف هدعب هركت الو «هفصن وأ ليللا ثلث

 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا ىلعراتحملا درر .رهنلا يف امك ءهیف فالخ الو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۱۱۹۱۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا ءایرکز 7۲۳ ۹٤

 يف امل اًهيزنت يأ (راتخملا ردلا) مايقلا ىلع ةردقلا عم اًدعاق هركتو

 فالخ هنأل ؛رذع الب كلذ بحتسی ال هنأ ىلع اوقفتا مهنأ نم اهريغو ةيلحلا

 (ايركز ٦۹۹/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .فلسلا نع ثراوتملا



 لام ٠<  ےےسے۱ز۱مموسهہسےٌشےے_سس-_ے_٦٦ماز نل اداخرا

 لاق هبو ءرتولا لبق ءاشعلا دعب اهتقو نأ ىلإ ريشي مهب رتوب مٹ :هلوقو
 .هدعبو رتولا لبق لیللا رخآ ىلإ ءاشعلا دعب اهتقو نأ حصألاو ءخئاشملا ةماع

 ٰیواتف ءىجارك ئرشبلا ةبتكم ۳۱۱/۱ ناضمر رهش مايق يف لصف «لفاونلا باب / ةالصلا باتك «ةيادهلا)

 ايركزو توريب ثارتلا ءايحإ راد ۲۳٦/٣ حيوارتلا تقو يف لصف / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ىلع ةيناخلا

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۱۱٦١ حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ئواتفلا ہدنبوید

 يف اوفلتخاو ءٍرذع ريغب بحتسي ال اًدعاق حيوارتلا ءادأ نأ ىلع اوقفتا

 نم فصنلا ىلع نوكي هباوث نأ الإ «حيحصلا وهو زوجي :مهضعب لاق ءزاوجلا
 ثارتلا ءايحإ راد ۱۱۸/۱ حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ٰیواتفلا) .خلا مئاقلا ةالص

 اًدعاق حيوارتلا ءادأ يف لصف / ةالصلا باتك «ةيدنهلا شماه ىلع ةيناخلا يفاذك «توريب يبرعلا

 (توریب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۱

 (ايركز ٦٦۷/٣ لفاونلاو رتول باب / ةالصلا باتک ءراتخمل ردل) .ليللا ةالص تابودنملا نمو

 ةالص وه حالطصالا يف دجھتلا نأ :ةيعفاشلا نم نيسح يضاقلا ركذ

 جاجحلا ثيدح نم يناربطلا مجعم يف امہ ديأو ءمونلا دعب ليللا يف عوطملا

 ىتح يلصي ليللا نم ماق اذإ مكدحأ بسحي :لاق هنع هللا يضر ورمع نب

 باتك ,يماش) .ةدقر دعب ةالصلا يلصي ءرملا :دجهتلا امنإ ءدجهت دق هنأ حبصي

 :ةلاوحب ۲۲۸/۱ جاتحملا ىنغم ءايركز ٤1۷/۲ لیللا ةالص يف بلطم «لفاونلاورتولا باب / ةالصلا

 ملك ىلاعتدثلاو تف (تيوكلا ۱۱۸/۳٣ ةيهقفلا ةعوسوملا

 ( مانا هرج | ¥: ئد)

 انس وا ر ےک ےک ےک لاس اھا رقت
 لوين كيب سين اففاحء ے لاسم هآيب رقت كلب كيا -:(۳۹۳) لاوس

 ؟ لإ ےک هينا زكي ےک لأ ا يك تم ںیہ داي سروس



 لاتا اللا( )ناشر
 «ب اچ وہ غلاب ںیم تقی هوركا -:دعب امأ اًنلصمو اًدماح باوجلا

 ےک بسنه ذي زان ےک لأ ںیہ ینا اپ( ہر نو مالتحا) س الع لك ولی سیم لأ نی

 ےب ےک سا هيي ےس ےنوہ لل اسما ۵ وہ ترب ان تم الع یئوکر ان ایل: ےہ تسرد ےئل

 جس کس اھ ڑمزامفوکں ديم غل ابانودردتہلا؛ لوم ست سرد یک یک ترودو رمزا یکن ا

 هضرع ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب نع

 نبا انأو قدنخلا موي ينضرع مث ءينزجب ملف ءةنس ةرشع عبرأ نبا وهو دحأ موي

 ءةفيلخ وهو زيزعلا دبع نب رمع ىلع تمدقف :عفان لاق .ينزاجأف «ةرشع سمخ
 هلامع ىلإ بتكو  ءریبکلاو ريغصلا نيب دحل اذه نإ :لاقف ثيدحلا اذه هتثدحف

 نايبصلا غولب باب / تاداهشلا باتك ءيراخبلا حیحص) .ةرشع سمخ غلب نمل اوضرفي نأ

 ۱۸٦۸( :مقر ۱۳۱/۲ غولبلا ننس باب / ةرامإل ا باتك «ملسم حيحص ء٢٦٦۲ :ف ۲٥۹۰ :مقر ۱

 ةنس ةرشع سمخ ايهتنا اذإ ةيراجلاو مالغلا غولبب مکحی يذلا نسلاو

 .ىوتفلا هيلعو ءةفینح يبأ نع ةياور وهو ءيعفاشلاو دمحمو فسوي يبأ دنع

 (ايركز ۲٥۹۱۱ :مقر ۲۸۰/۱۲ يناثلا لصفلا / رجحلا باتك «ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا)

 ننسلاو حيوارتلا يفو ......يبص وأ ةأرماب اودتقي نأ لاجرلل زوجي الو
 ال هنأ راتخملاو ...... ىلإ انخئاشم هزوجي ملو ءخلب خئاشم هزوج ةقلطملا

 / ةالصلا باتك هةيادهلا) .غلابلا لفن نود يبصلا لفن نأل ءاهلك تاولصلا يف زوجي
 (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ٣٢٣/١-٣٢٢ ةمامإلا باب

 هب ةنس ةرشع سمخ امهنم لكل متي ىتحف ٌءيش امهيف دجوي مل ناف
 ءایرکز ۳٣٣/۹-۲٢٢ مالتحالاب مالغلا غولب لصف / رجحلا باتک «يماشلا عم راتخملا ردلا) .ىتفي

 (ايركز ۲۹۰۹ :مقر 780/١5 يناثلا لصفلا / رجحلا باتك «ةيناخراتاتلا ٰیواتفلا «ىجارك ٦

 ءيش امهيف دجوي مل ناف - هلوق ىلإ - لابحإلاو مالتحالاب مالغلا غولب



 لاس ےس ا ےس سٗح3ح سس 00 ن٠م اداشرا

 باتك «يماشلا عم راتخملا ردلا) .ىتفي هب ةنس ةرشع سمخ امهنم لکل متي یتحف

 «ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا ءىجارك ٥٥٥/٦ ءايركز ١٣/۹ ۳٢٣-۲۲٢ مالتحالاب مالغلا غولب لصف / رجحلا

 (ايركز ۲٥۹۰۹ :مقر ۲۸۰/۱٦ رححلا عاونأ نایب يف يناثلا لصفلا / رجحلا باتک

 حيوارتلا يف نيغلابلا مأف نينس رشع يبصلا غلب اذإو :يبلحلا ةمالعلا لاق

 ةمئألا سمش لاقو .راتخملا وهو زوجي ال هنأ ئواتفلا ضعب يف ركذو ...... ءزوجي

 ما لاتا تف ٠٤۸( هيبت حیوارت | لفونلا يف لصف ريك يبلح) .حيحصلا وه :يسخرسلا
 (ھ۱۳۲۱۷۹۹ / -: لامر ی و)

 رس »و ٠

 اناھڑب وا رتوکن لاو ليم كا كن آر قاظفاح غلاب
 ورو پاب لام ۓ ا يمكث پا ن آر فاع اک غل ابامک -:(۳۹۳۴) لاوس

 ؟ے انعام كي وار
 و 0 ۹پ با وخلا

 ءاگوہاھکف رطل اد ےک یاہو لوم الیکا پاب رکا ںیم لوي زنق با ۔ےہ نكس اس ڈی وات
 _ یں وہ ىرتكل م فص ےہ لكلاب نيت اوخرکیورواودلاو یک اروا

 ةبتكملا ١74/١ ةالصلا باتك / ةيادهلا» .ءاسنلا مث نايبصلا مث لاجرلا فصیو

 (دنبوید ةيفرشألا

 همامإ نيميل اًيواسم يأ اًيذاحم رخأتتف ةدحاولا امأ ءاّيبص ولو دحاولا فقيو

 ملك ی اھت او اف (ایرکز ۳۰۷/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلار .بهذملا ىلع

 alr) / لامر یب )

 انام وا راکت روگظفاح
 ؟ سکا ے قاع ذب کوا توكل وقروکتروکظفاح ایک -:(۳۹۵)لاوس

 مکی مت للم لوبا کف کا یر ام -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لام کے  ےے-ےسےًے3939ٌٗٔےخ_ے۹() نام لاداشرا

 ضم رام نال ےہ ہور مایا ےل ےک ترکہ زای یک توا رت ای وہ زامن ف کے ایگ

 کیا ود وم اء انكر داي کا نس سی وا رت کاپ ن آر ق انياوج ےل ےک تروع یبا ےن کا

 یار یکے یی سکس یب سا نیم: ےہ یو شان کت ماما ىك روا ترے دت سوك وروع
 نا ول سیل ذب وا رت یم تماما یکت روک سا گا سیر وجود کیا یکی پر ھکللب ؛ےئاج کرن

 بات ی ۳۴۷ ڈیرہ قم تانک ليج ذا یی دو یوا ) یک ا اینک یا ہپ لوقےک تار

 (یورن لورقلا ريع ی یخ اوم ٢ے حا یر ت ےک نامضمرہدنب وید یمن ۳۹۷/۷۲ یگواتنلا بات ۵۲۱۸۱ لاس

 يف ءاسدلا مؤت تناك اهنأ اهنع ىلاعت هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع

 تلعف ناف ةأرملا مؤت نأ انبجعي ال :دمحم لاق .اطسو موقف ناضمر رهش

 لوق وهو ءاهنع هللا يضر ةشئاع تلعف امك ءاسدلا عم فصلا طسو يف تماق

 ۰٣/۱ ٢-٣٠٢٦( دمحم مامإلل راثآلا باتک) نرخ يق

 يضر ةملس مأ تأر اهنأ نسحلا مأ نع :ةبيش يبأ نبال فنصملا يفو

 .نهفص يف نهعم موقت ءاسنلا مؤت ملسو هيلع هللا یلص يبنلا جوز اهنع هللا

 (توريب ٦۹۸۹ :مقر 559/17 ٣٦٤٤/٣ ةبيش يبأ نبال فنصملا)

 ةالصلا باتك ءراتخملا ردلار .حيوارتلا يف ولو ءاسنلا ةعامج اًميرحت هركيو

 ةيدادمإلا ةبتكملا ١75/١ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءقئاقحلا نييبت ءايركز ٠١٠١/۲ ةمامإلا باب /

 (ايركز 86/١ ةمامإلا يف سماخلا بابلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا «ناتلم

 مامإلا فقي نأ بجي نلعف ناف ...... نهنم ٍةدحاوب ءاسنلا ةعامج هركو

 يقارم) ةالصلا تحصو تمثأ لاجرلاك تمدقت ولف ءاهبقع مدقت عم نھطسو
 مامإلا مايق :نيروظحملا دحأ موزلل اًميرحت ءاسنلا ةعامج هرك :هلوق (حالفلا

 ةيشاح) .نهقح يف هوركم اضيأ وهو مامإلا مدقت وأ ءهوركم وهو لوألا فصلا يف
 (یچارک هناخ بتك ىميدق ٥٦٦١ :ص ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا



 لاس ا ے١۵ )ادارا

 ةهارك توبث مزلتسی ال وهو ءةینسلا خسن ديفي امناف ميلستلا ريدقعبو

 بهذن نأ انیلع الو ءىلوألا فالخ ىلإ اھعجرمو هيزنتلا لب ؛لعفلا يف ميرحتلا
 باتك ءراتحملا در عم راتخملا ردلا) .ناك ثيح قحلا ع ابتا دوصقملا نإف كلذ ىلإ

 ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءةيادهلا عم ريدقلا حتف ءايركز ٣٣٣/٢-۳۰٣ ةمامإلا باب / ةالصلا

 مل“ ىلاقتشلاد اف (توريب ركفلا راد ٣١٢١-٣ ۳٣

 (ھ۱۳۲۱۷۷۹/۱۷/ 9:ا و)

 ؟ے یتعے و قام ام! مر تر۶ فام ایک

 ےلاو ےناھڑپ زم مرے س ابف یک توا ت ترک ظ فاع ایک -:(۳۹۷) لاوس

 ؟س اے قے و مایا

 زان ےس ا ےس نکے دوق -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 و ال ا 32 - كأن صل ےگ رک دت ارگ نکی : یگ و یی اف

 رحبلا ةرابع «حجارلا ىلع :هلوق «ةروعب سيل هنأ ينعي ءاھتوصو :هلوق
 يف ام هلباقمو هدامتعا يغبني يذلا وهو :رهنلا يفو .هبشألا هنأ ةيلحلا نع

 قيفصتلاو لاجرلل حیبستلا” :مالسلا هيلع لاق «ةروع ةأرملا ةمغن :لزاونلا

 نأل ؛اًرهج يبلت الو :یفاکلا يفو ءلجرلا اهعمسي نأ نسحي الف .“ءاسدلل

 ناك تدسف ةالصلا يف ة ءارقلاب ترهج اذإ :لیق ول اذه ٰیلعو .ةروع اھتوص

 هوهسب مامإلا مالعإل توصلاب حیبستلا نم مالسلا هيلع اهعنم اذهلو ءاهجتم
 (ىجارك ٥٥٤/١ ءايركز ۷۸/۲-۷۹  ةمامإلا باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .قيفصتلا ىلإ

 اهتوص عفرب دسفت الف ءةنتف هنأ دمتعملاو ءفيعض «ةروع هنأل :هلوق

 (۱۹۹ ناذألا باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح» .اهتالص

 ةنتفلا ىلإ يدؤي امنإو ءةروعب سیل اهتوص نأ هبشألا :ةينملا حرش يفو



 لاس ےس نم يس 00# نار لاداشرا

 نم نعنم امنإ نهلعلو ءةیبلتلا ةلئسم يف هريغو ةيادهلا بحاصهب للعامک

 اهتوص عفر ةمرح نم مزلي الو «ىنعملا اذهل ةالصلا يف حيبستلاب توصلا عفر
 طورش باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .هانمدق امك ةروع نوكي نأ بناجألا ةرضحب

 ملی اھت او اف (دنبوید ايركز و توریب ةيملعلا بتكلا راد ۱۸۵/۱ ةالصلا

 (ھ۱۳۲۷۹۹/ می ئانر ید )
7 
 انس وا رت تع امج ا اکل وظروكم رحم نوا مرحپ ںیم ھگ

 سہ ےس لوم او رت ںیم لوك تاو اہے ر امم -:(۳۹) لاوس

 روا ء ںیہ ناچ وہ حتت سوار خت ٹاک ھچک فروع لك و ٹپ ساپ ديت است اسكس لاققروت كعك

 روا ےتانس نر قیم كك یل یب آکے سود بح اص طفاحودالع ےک گے سا خرم سن

 انکا اکے ےہ لاوس ذر ںیہ ىلاجوم عج شرو سوار خت ی وب یھب او ءںیہ تس اهب توا

 دا و او؟ے ایک

 : اش ) لوقروكم با ظفاح وكلا -: دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 یھب ت روک م نان یٹوک تاس ےک ناروا ءے انس آر قبب عزا توک( هر ویی ء نج ءہدلاو
 کے رک ماما حرررط لإ ظذاح لوركا ناليلء ے ںی تاب یکع رم یوکے اہ وم بيش

 لولى 1 لولروكن اروا ءںوب مرح ان بس وم تروم ر وکی او نحب زار ےک ےک لأ

 ےک سا وج ای ء لوبن یک بحاص ظفاع بب فر بوم ہن الاو تح ذب زارت ےک بحاص ظفاح مر

 سا كل وبك ے ورک ان رک عا سرر لا ا« لو مرگ اٹ لوو لون ےہ رپ ھا
 ےک مر وار خت ی ڈی اكل وتر وکی کل وزي ساپ شی تدا ت اعر روا ۔ے شی دنا اک تن ل
 ۔ے کہ لئاق قی ر طے ںی بس انهم انتا اکے ع ذب وا تے

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر کردأ ول :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ؟نعنم وأ :ةرمعل تلق .ليئارسإ ينب ءاسن تعنم امك نهعنمل ءاسنلا ثدحأ ام



 لاتا شلل( )ناشر
 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸٦٦۹ :مقر ٤٤٤/۳ يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف) .معن : تلاق

 داسفل هب ىتفملا بهذملا ىلع اًقلطم ةعامجلا نهروضح هركيو

 مرحم الو «هريغ لجر نهعم سيل تيب يف نهل لجرلا ةمامإ هركت امك «نامزلا
 يف نهمأ وأ ركذ نمم دحاو نهعم ناک اذإ امأ «همأ وأ هتجوز وأ هتخأك هنع

 بهذم يأ “هب ىتفملا بهذملا ىلع :هلوق (راتخملا ردلا) هركي ال دجسملا

 ةوهشلا طرف وهو لماحلا مايقل اهعنم امنإ هنأ كلذو :نيدباع نبا لاق .نيرخأتملا

 يفو ءنولوغشم ماعطلاب مهنأل ؛برغملا يف نورشدني ال ةقسفلا نأ ىلع ءانب

 مهقسف ةبلغل تاقوألا هذه يف مهراشتنا ضرف اذإف ءنومئان ءاشعلاو رجفلا

 سیل هلوق . رهظلا نم رهظأ اهيف عنملا ناک اهايإ مهيرحت لب ؛اننامز يفامك

 ةيبنجأ ةأرما دوجوب يفتنت ال ةيبنجألاب ةولخلا نأ هرهاظ :هريغ لجر نهعم

 (ايركز ۳۰۷/۲ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .رخآ لجر دوجوب يفتنتو ىرخأ

 الإ ءةنتفلا فوخل تاعامجلا نرضحي نأ نهل لحي ال يأ نرضحي الو

 فسويوبأ زوجو .مامإلا دنع نيديعلاو ءاشعلاو برغملاو رجفلا يف زوجعلا
 ینعملاف اننامز يف امأ «مهرصع يف اذه لكلا يف زوجعلا يأ اهروضح دمحمو

 يف ىفتنملا ردب) .هريغو يفاكلا يف امك ءهوحنو ظعولا روضح ىتح لكلا عنم هب
 ]| هم |

 مل“ ترو اف (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ٠١9/١ ىقتلملا حرش

 ( ۱۲۳۱۷۹۷۵ / م لاضرئد)

 انھڑب وا تسع امجاباكل فرو ایک ۶ ددرواد مل ری 2

 یکن اکم ىأ تب ےس یوم توا تري لزم گپ یکن اك کیا -:(۳۹۸) لاوسس

 ؟ لأي ںیہ قكوم لاش یم تعامج تاروقسمپ لزنم یرسود
 لأم ا روا وہ یہ کیا ناكمركا -:دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 دظہ تا ےل )(  ااش

 ںیم تعامجج ےک ےک ماما ےلناو چچی تاروتسمرپ لزنم یر سوو قل وہ ہن دايت ںیم تکو

 ماتم کل 2 کھر لیٹ ترروص ییا ووم ثيلف ب ناك کل ا ا نا یک 7

 224 ۵۲-3۵۲۸ ی دوکو ات )یوم ف تسردءا اروا ءاكوب مجرد ےک

 حطسلل ناك نإ دجسملا يف مامإب ىدتقاو ءدجسملا حطس ىلع ماق ولو

 لاح هيلع هبتشا نإو ءءادتقالا حصي مامإلا لاح هيلع هبتشي الو ءاجسملا يف باب

 ؛دجسملا يف باب هل نكي مل نإو .ناخ يضاق ٰیواتف يف اذك «حصي ال مامإلا

 / ةالصلا باتك ةيدنهلا ئواتفلا) .اضيأ ءادتقالا حص مامإلا لاح هيلع هبتشي ال نكل

 (ایرکز ۸۸/۱ عنمي ال امو ءادتقالا عنمي ام نايب يف عبارلا لصفلا ءةمامإلا يف سماخلا بابلا

 نمولو ةيؤر وأ عامسب همامإ لاح هبتشي مل نإ ءادتقالا عنمي ال لئاحلاو

 دجسمك ةقيقح ناكملا فلتخي ملو .حصألا يف لوصولا عنمي كبشم باب

 حطس نم ىدتقا ولو .فوفصلا لاصتا دنع اًمكح الو .ةينق «حصألا يف تيبو

 ردلا) امهريغو رحبو ررد ءناکملا فالتخال زجي مل دجسملاب ةلصتملا هراد

 يغبني ةيؤر وأ :هلوق .ةيناخراتات ءربكملا وأ مامإلا نم يأ ءعامسب :هلوق (راتخملا

 دحأ وأ مامإلا تالاقتنا ىري نأ نيب اهيف قرف ال ءعامسلاك ةيؤرلا نوکت نأ

 «قئارلا رحبلا يف اذكو ءايركز ۳۳۲/۲-۲۳٤ ةمامإلا باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .نييدتقملا

 ملك لات او اف (ایرکز ٦٥/٤ ٦٦-٦٦٥ ةمامإلا باب / ةالصلا باتک

(a | FF: As) 

ODE 
 ؟ اپ ے تسرد انهم رکے یب زامن ک تدا رت -:(۳۹۹) لاوس
 اتنے نع ڑی وا رز علب -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔اگےل بان لعن رك يب ے جو یر زمرک اتتا اگے اھد آبا ڈ نک: كت اچو ادآ



 لت9 ے ۵۵ )نادا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لأس هنأ هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع

 هتالصو ءاًذعاق هتالص نم لضفأ اًمئاق هنالص” :لاقف ءاًدعاق لجرلا ةالص نع

 هتالص نم فصنلا ىلع اًمئان هتالصو ءاًمئاق هتالص نم فصنلا ىلع اًدعاق

 (توريب ركفلا راد 40١ :مقر ۱۳۷۱۱ دعاقلا ةالص يف باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .اًدعاق

 زوجي ال لیق ءاًدعاق حيوارتلا یلص ول :کانھ ةیناحلا يف يذلاو :لوقأ

 ِرذع الب اًدعاق رجفلا ةنس یلص ول :ةفيدح يبأ نع نسحلا ىور امل ءرذعالب

 وهو ءزوجي :لبقو «ةدكؤم ةنس امهنم الك نأل ؛حيوارتلا اذكف ءزوجياال
 يف اهنود حيوارتلاو ءفالخ الب ةدكؤم ةنس رجفلا ةنس نأ قرفلاو .حيحصلا

 45 4/7 لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .امهنيب ةيوستلا زوجي الفءدكاتلا

 (ايركز ۱ اًدعاق حيوارتلا ءادأ يف لصف / ةيدنهلا ىلع ناخ يضاق ٰیواتف ءايركز

 اذإ :داهجلا يف يراخبلا ثيدحب زجاعلا رجأ صقن مدعل اولدتساو

 :ص ريبك يبلح) .اًحيحص اًميقم لمعي ناك ام لثم هل بتك رفاس وأ دبعلا ضرم

 مک لیتا تف (یمڈیکا لیھس ۰

 al) | ۲۳ انر یت و)

 ؟ے تہباخاعد کریو رتایک

 (خلا ...... توكلملاو کلملا يذ ناحبس) ہی وے امد -:(۰۰٥)لاوس

 ؟ے ےس ثیب دع مت وشك

 تاک خو رون -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 ای یرورضوک ٹپ ےک اعد سا اذيلل ؛ے ایامرفرکذ کی ا ےن ءامقف تارطح بلا ؛ےہ لايت

 رکفایاعد ضامن یے انس اج اکر کو یھب وکم فقو ےک بو رتروا۔ ےس اچ ایدہ ترار ن ونس

 ري



 لام< 8٥ ے۵۳ ے() نیٹ اداشرا
 کلملا يذ ناحبس :تارم ثالث لاقیف يناتسهقلا لاق «حيبست نيب :هلوق

 «توربجلاو ءايربكلاو ةردقلاو ةّمَّظَعلاو ةزعلا يذ ناحبس ءتوكلملاو

 ءحورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس ءتومی ال يذلا يحلا كلملا ناحبس

 يف امك ءرانلا نم كب ذوعنو لا لا تفس ملل الإ هلإ ال

 (ايركز ٤۹۷/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتک ءراتحملا در) .دابعلا جهنم

 وأ أرق وأ حبس وأ لله ءاش نإو ءاتكاس سلج ءاش نإ هيف ريخم وهو

 ملك ىلاعتدشلاو اف (روهال 4١ 4 :ص حیوارتلا يف لصف / ريبك يبلح) .اًدرفنم ةلفان ىلص

 ( ماناارةراع /۱۵:ٰئافر یت د)

 اوم کیر ت س ع وا تس ب ءاثشعیر یب
 ںیم تعا ىك توا غل ۓ اد ز امن ضف یکء اتع س ی ورکا ۔:(۰۱) اوت

 ؟ ليبي لكومادأ توا تزامن كس أ وے اہ وم كيش
 تدا 2 زان كل اں تروس لوتس -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 سیل ےس اتوہ ور شے دعب ےک یگ اوا یکء اش حزم تو اک توا ككل سا: یئوہ سين
 لن امن یکی بسی اب ؛ كوم ر تح عورت کس ا وت سید یھڑ زم کم اتع ےن لأ بج

 ( ۵۳۷۱ لالا باتتس)۔یگوہب قم ےس گا عدا زاغ تس أعب ےک ءاشع روا: كل اج وہ
 ردلا) .حصألا يف ہدعبو رتولا لبق رجفلا ىلإ ءاشعلا ةالص دعب اهتقوو

 (ايركز ٦۹۳۱۲ ةالصلا باتک / راتخملا

 ثلاتلا ...... :لاوقأ ةثالث هيفو ءاهتقول نايب :رتولا لبق ءاشعلا دعب هلوق

 ةيادهلا يف هححصو ءروهمجلا ىلإ يفاكلا يف هازعو فنصملا ہراتخا ام

 اميف رهظت فالتخالا ةرمثو ءءاشعلا دعب ةنس لفاون اهنأل ؛طيحملاو ةيناحلاو

 نيريخألا ىلعو ءحیوارتلا ةالص يه لوألا لوقلا ىلعف ءءاشعلا لبق اهالص ول

 ةالص يه !معن ثلاثلا ىلعو ءال يناثلا ىلعف رتولا دعب اهالص اذإ اميفو ۔ال



 اسے 97 ے ۵۵١ )ادارا

 توريب ةیملعلا بتكلا راد ۱۱۹/۲ لفاونلاو رتولا باب / ةالصلا باتك ءقئارلا رحبلا) .حيوارتلا

 :ص حيوارتلا ةالص يف لصف / ةالصلا باتك ءيواطحطلا ةيشاح عم حالفلا يقارم ہدنبوید ايركزو

 ملی اھت لن او اف (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۳

 aT) / لانج یی وذ

 ؟ے اس ہم ن آر ق یم ہدعق ےک تدا رت ن آر قطف احايك
 دوروروا تایقتلا ںیم تلا کر بشت ارود ےک وا ےن آر قافف اح -:(070) لاوس

 ے اک کن شک آر ےک اد ےناج ےس ذب لب تاحكر یگار کوہ غرد اف ےس ہر یو اعدو فی رش

 نار نا تم اتنا ا

 ںی تلاع یکم يق فرص زان -:دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 ناز تہلا؛ ےہ ںی ت سرد انھڑپ نآر ق یاب ب نکرروا یم ےہ تسردانھڑپ كاي آرت
 ۔اگوہہہش عرق ںیم سا وف ؟ے ان ذي رولر اس ولك آخ کا چوس سیم لو لدر یخ ےک غفلت

 فشك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 نم قبي مل هنإ !سانلا اهيأ اي :لاقف ءركب يبأ فلخ فوفص سانلاو ةراتسلا
 نأ تيهن ينإو «هل ىرت وأ ملسملا اهاري «ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا تارشبم

 دوجسلا امأو ءهيف برلا اومظعف عوكرلا امأف ءاًدجاس وأ اًعكار نآرقلا أرقأ

 عيرفت «ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .مكل باجتسي نأ نمف ءءاعدلا يف اودهتجاف

 «ملسم حيحص ء۸۷۲ :مقر ۱۲۷/۱ دوجسلاو ع وكر لا يف ءاعدلا يف باب / دوجسلاو عوكرلا باوبأ

 ٤١۹( :مقر ۱۹۱/۱ دوجسلاو ع وکر لا يف نآرقلا ة ءارق نع يهنلا باب / ةالصلا باتک

 ءدوجسلاو عوكرلا يف يأ اًدجاس وأ اًعكار نآرقلا ارقأ نأ تيهن ينإو

 يف أرق ولف ءءاعدلاو حيبستلا دوجسلا ةفيظوو حيبستلا عوكرلا ةفيظو امنإو

 لطبتو مرحي :ءاملعلا ضعب لاقو ءهتالص لطبت ملو هرك دوجسلاو عوكرلا



 لاس ےس نم ۵لا( ااداشرا

 وهو ئلاعت هللا مالك هنأل ؛ةميظع ةبترم هل نآرقلا نأ يهنلا هجو لعلو «هتالص

 مالك ة ءارق ةلاحلا هذه بساني الف للذتلا ةياغ دوجسلاو عوكرلاو ہتفص

 عوکرلا يف ءاعدلا يف باب / ةالصلا باتك ہدوھجملا لذب) .حيبستلا اهبسانيو ٰیلاعت هللا

 (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم "51-/4 دوحسلاو

 ,راتحملا در) .مايقلا ةلاح ريغ يف ة ءارقلاو اًعكار ة ءارقلا مامتإ هركيو
 ع 5

 ملكا ىلاعترثلاو اف (ایرکز ٥٤٤/٢ اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك
۱٣٣۹۷۲۲ / IED) ) 

 انکل یش نار زن در ذوكم اما نوا ت مختص
 ريب یھکل کلپ ہداراار یمرواءیئاھڑب وا کچ کیا ےن ںی -:( ۰۳ ) لاوس

 ںولاورچسماکںس ا ای درک نار نیم قرب ز یھب لپ ےن ںولاورچسم كيل ت ںیہ اکل

 ؟ے اسییکا نیل ےس

 ران مل آر ل وا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ےس ایکےل رمگا۔ےہ یھب یف کم مارک ايتفم شكا« لاش سرد نيد نا اك تار نام ت جا

 ترك رص اکے رت اے لكل لو كف ركل ئباوروا

 [4 ١ :تيآ ءزح «ةرقبلا] كالي اَنمَت یاب اورتشت الو :ٰیلاعت هللا لاق

 (ايركز ۲۲۲/۱ ريثك نبا ریسفت) .اًرجأ هيلع اوذخأت ال ةيلاعلا وبأ لاق

 لأس مث ءأرقي ئراق ىلع رم هنأ هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع
 أرق نم :لوقي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق مٹ عجرتساف
 .سانلا هب نولأسي نارقلا نوؤرقي ٌماوقأ ءيجيس هنإف هب هللا لأسيلف نآرقلا

 (۲۹۱۷ :مقر ۱۱۹۱۲ نآرقلا لئاضف باوبأ / يذمرتلا ننس)

 ءیجیس هنإ :دوعسم نب هللا دبع لاق :تلاق ةيعجشألا ءاجر مأ نع

 عساتلا / يقهيبلل ناميإلا بعش) .مهوطعت الف مكولأس اذإف ءنآرقلاب هيف لئسي نامز



 لاسےکے 3 ۵۵ ()ساسشرب

 هب لكأتسيو يطعيل قاوسألاو دحاسملا يف نآرقلا ة ءارق كرت يف لصف ہنآرقلا ميظعت يف باب وه رشع

 (توريب ةیملعلا بتكلا راد 771 :مقر 7٢

 هاوار e E یادو ى
 ال انإ لاقو ءاهّدرف مهرد ةئام سمخبو ةلحب دايز نب هللا ديبع هيلإ ثعب رطفلا

 موقي لحرلا يف باب / ناضمر مايق يف ةبيش يبأ نبال فنصملا) .اًرجأ نآرقلا ىلع ذخأن
 !YAY) :مقر ٥ يطعيف ناضمر يف سانلاب

 لك نأ لصألا (راتخملا ردلا) تاعاطلا لجأل الو ...... ةراجإلا حصت ال

 :مالسلا هيلع هلوقل .اندنع اهيلع راجئتسالا زوجي ال ملسملا اهب صتخي ةعاط

 هب لقي مل ةوالتلا درجم ىلع راجئتسالاو ....... هب اولكأت الو نآرقلا اوؤارقا

 نإ :ةيماشلا يفو .ميلعتلا ىلع راجئتسالا يف اوعزانت امنإو ءةمئألا نم دحأ
 يف ينيعلا لاقو .ئراقلل الو تيملل ال باوشلا قحتسی ال ة رجألاب نآرقلا

 عم راتخملا ردلا) .نامثآ يطعملاو ذخآلاو ءايندلل ئراقلا عنميو :ةيادهلا حرش

 (ايركز ۷٦۱۹-۷۸ ةدسافلا ةراجإلا باب / ةراجإلا باتك «يماشلا

 «باوثلا اهب بلطي يتلا تاعاطلا مظعأ نم ميلعتلا نع ةدرجملا ةوالتلا

 (؟ 47/7 ٰیواتفلا ةعومجم هلاوحب ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت) .اهيلع راجئتسالا حصی الف

 راجئتسا نأل ؛مهتيب يف مهمؤي الجرأو رجاتسی نأ لاجرلل هركيو
 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ١١7١ حيوارتلا يف لصف / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ئواتفلا) .دساف مامإلا

 م | قات شلاو ظتف (توريب
(alv / dlrs) 
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 انکم یہ یپلاھٹ دعب ےک ن آر م سوات
 رك يت یٹمر یب ےک لیک كك ای ن آر ق یم توا نايك -:(000) لاوس

 ےک نیرو



 لام 58 ۵ )نیٹ اداشرا

 یئوک ر میت ناش ن آر -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 رگ بلا ؛ ےہ ںی اہ ا اے ورک میش ےس یضرم ىفب ٹی ئوکرگا منان کے لا رور

 قوأقت) ۔ے ییرورضانمکر لایخ اکب اد آےک رہ تقو ےک مینو وبار روب مشن آر ق ںیم روم
 ( لینا واساليب دو و أنف ء ۵۳۵۶/۸۸ سا وأن ء ننس يمت

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر عقسألا نب ةلثاو نع

 مكتاموصخو مكعيبو مكر ارشو مكنيناجمو مكنايبص مكدجاسم اوبنج :لاق

 اهباوبأ ىلع اوذختاو «مكفويس لسو مكدودح ةماقإو مكتاوصأ عفرو
 ام باب / تاعامجلاو دجاسملا باتك ہةحام نبا ننس) .عمجلا يف اهورمجو ءرهاطملا

 ۷٥٢( :مقر دحاسملا يف هركي

 .دجاسملاب قيلت ال لكلا اذإ دجاسملا نع ءايشألا هذه اودعب يأ

 ۲٥٢/۱ دجاسملا يف هركي ام باب / تاعامجلاو دحاسملا باتك «ةحام نبا ىلع يدنسلا ةيشاح)

 (توريب لیحلا راد

 هللا یلص هللا لوسر نأ همع نع يشاقرلا ةرح يبأ نع ديز نب يلع نع

 ناميإلا بعش) .هنم سفن بيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال :لاق ملسو هيلع

 :مقر 7 45/17 حاكنلا يف بيغرتلا يف لصف / اهنع ففعتلا نم بحي امو جورفلا ميرحت «يقهيبلل

 (ضايرلا دشرلا راد ٥
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يدعاسلا ديمح يبأ نع

 ام ةدشل كلذو ءهسفن بيط ريغب هيخأ اصع ذخأي نأ ئرمأل لحي ال :لاق

 راد ٢١٥٥ :مقر ۳٣۷/۷ ناميإلا بعش) .ملسملا ىلع ملسملا لام لجوزع هللا مرح

 ملكا لیتا تف (ضایرلا دشرلا

 alt) أس: ل اهني د)

 © يه
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 قر طا اوأ کت والت ربك

 سش توالت دب ؟ے ایک ط تنس اکیس اوآ كت والت رم -:(000) لاوس
 ۳ جن ؟ےہ اسيبك انج م الس

 - ل ار عياد ؟ےہ ىرورض
 سر یوو فرص ل توالت ٤دم -: دعب امأ اًنلصمو اذماح باوجلا

 روا ء لع اج ںیم ےس ديت کر کارا دک سے ہت مط اکی گی ادأ كس أر واس ہد کے یارو
 نأ۔اگے تاج وہادُا توالت کر چک اہ خاک کریک ڈار پر وا ۔ شنب یی کے دک
 تلاع یکم مات ے وہ اروا تاج ںیم ےرجہتہلا؛ےہ سیم مالا لولاك رجم الس ںیم

 ہدجبت یبآ ھا ںیم اج وہ عام د چے تبع رگاردوا۔ےایدرارق بس ےن ءابتف تر بک ںیم

 هس تاوبکی کم سی سا ںیہ ةلعاج ۓئگادآے رک کو زارنا دارت قاطمریغا ےک نجت 11

 اهنع هللا يضر ةشئاع تيأر :تلاق اهنع هللا يضر ةيدزألا ةملس مأ نع

 «يقهيبلل ىربكلا ننسلا) .تدجسف تماق ءةدجسب ترم اذإف ءفحصملا يفأرقت

 «توريب ةيملعلا بتكلا راد ۳۸۸ :مقر ۲۷۰۱۳٢ ةوالتلا دوجس باوبأ عامح / ةالصلا باتك

 (تيوكلا ۲۲ ٤ ٤/۲ ةيهقفلا ةعوسوملا

 امهُلَوُأ نيتريبكت نيب ةالصلا طئارشب دجسي نأ دوجسلا يأ هتيفيكو

 هنعو ءئلوألا ىلع رصتقی هنأ مامإلا نعو «عفرلا دنع ىرخألاو عضولا دنع



 توال ۇر 0 (1) نرسل اداشرإ

 هيلع ناك ولو اًدجاس رخيو موقي نأ بدنیو ...... رهاظلا وه لّوألاو ةيناثلا ىلع

 نم :جارعملا يف امو ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع كلذ يور «ةريثك تادجس

 الو موقي نأ اهنم غرف اذإ بحتسيو :تارمضملا يف لاق .ذاشف موقي ال هنأ

 (ايركز 47/7١ ٣-٣٣٤ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتک «قئافلا رهنلا) .دعقي

 ءمایقلا نم طوقس رورخلا نأل دجسيف موقي نأ اهئادأل بحتسی اممو

 يف عقو امو ءهّرضي مل لعفي مل نإو :ةشئاع نع يورم وهو «هب درو نآرقلاو
 يفو .بهذملا فالخف اهل موقي ال اًدعاق ناك اذإ هنأ نم جاهولا جارسلا

 ةدجسلا نم سأرلا عفر دعب موقيو دجسیو موقي نأ بحتسي :تارمضملا
 .ةفدارتم اهدجسي نأ دارأو ةريثك تناك نو اهل موقي هنأ :ةينقلا يف دافأو .....

 (ايركز ۲۲۳/۲ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا)

 .ةيلاوتم ةريثك تناك نإو دوجسلا ىلإ هنم رخيو ةدجسلل موقي نأ بحتسی
 ملك ىلاعتدطلاو تف (ايركز 1۷/٤ ةوالتلا يف رشع عباسلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ىلع ةيزازب)

 و) رضاگٰ:٢ | ۱٢۴/۹۲۳ (

 انرکے دجرلا "ركوب ںیم لل یاو چ تای مم

 ےن رک والت ںیم لابو یاو دیت ای آم ات کک ای ن آر -:(007) لاوس
 حررط سا ٤ے رکو و رھپ ءۓل رك وو : لش ںی اج ےک ادا ےک کود وو ے د چب س حب ےک

 ؟ں اے تسرد

 یکی کیاوکت ای آم ات کے ہک -: دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا

 یکے ءاهزتف تب ے لي عر یئوکں یم ےن رکے دچک لا گلا ای ھتاس کیا رک ڑپ شیٹ
 اعد ہد وت ے اچ یک اعدرچپ روا ںیہ اج ےک درك ب ہد تای آم ات یب سا یا کے



 تہ پھ ھھھسھھسسسسژؤیژی ویر وک

 لاق .اهميلعتو اهملعتب مامتهالا يغبني ةمهم ةلزان لك عفدل ةمهم ةدئاف

 دحاو سلجم يف اهلك ةدجسلا يآ أرق نم :يفاكلا يف يفسدلا مامإلا خيشلا

 .هترخاو ہایند رمأ نم همهأ ام ىلاعت هللا هافك ةدجس اهنم ةيا لکل هتوالتب دجسو

 مث الوأ اهؤرقي هنأ هرهاظ :ردلا يف لاق (حاضيإلا رون ىلع حالفلا يقارم)

 نأ مدقت امل ئلوأ يناثلاو :تلق .اھت ءارق دعب لکل دجسي نأ لمتحيو دجسي

 ملی اھت او اف ٠١١( حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .اًهيزنت هوركم اهريخات

ls)ھ۱۲۳۷۱۸۱۳ / مه: ) 

 7ئ اسکی اوکں ور 1 وادار تواتر وک ںیم ل 72

 ے چے لك کاپ نب آر قی روپ کید ن ےک فا -:(662) لاوس

 ےن یک لے رکا دا جت اس کی توالت رجب سرک ذب رکن لآ رر لک نفی ورك 00

 ؟ے مزالاٹ رکو چ أر وفرک ڑی دب تی اراب

 آٹے ریپ کید رے فان -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ٠ے تاک وت یل کا دا أر وو ر چر تلوہہ بت بأس اتو بجا وان کو درا ٣س یم كرك

 ۔ے لينة وکی قي ںیم کے دبا ہت اس کیاےک کل کن آر قر کن
 يفو «فارعألا رخآ يف :ةدجس ةرشع ةعبرأ نآرقلا يف ةوالتلا دوجس

 «ناقرفلاو ءجحلا نم ئلوألاو «ميرمو «ليئارسا ينبو لحتلاو ء دعرلا

 ءتقشنا ءامسلا اذإو ءمجنلاو «ةدجسلا محو ءصو «ليزنت ملاو ءلمنلاو

 جحلا يف ةيناثلا ةدجسلاو ءدمتعملا وهو نامثع فحصم يف بنک اذك .أرقاو

 يف نومئسي ال :هلوق دع ءةدجسلا مح يف ةدجسلا عضاومو اندع ةالصلل

 ةوالتلا ةدجس يف باب / ةالصلا باتک ءةيادهلا) .طايتحالل ذوخأملا وهو یی لوق

 (یجچارک ٰیرشبلا ةبتكم ٠٠٠۲/١ ہدنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۱



 توال ورک نا ااا

 اًعضوم رشع ةعبرأ يف اهنإ :لوقنف نآرفلا يف ةدجسلا عضاوم نايب امأ
 يفو ءدعرلا يفو ءفارعألا رخآ يف :لوألا فصنلا يف عبرأ .نآرقلا نم

 يف جحلا يفو «ميرم يف :رخألا فصنلا يف رشعو .ليئارسإ ينب يفو ءلحنلا

 مح يفو ٠ص يفو ءةدجسلا ليزنت ملا يفو «لمدلا يفو «ناقرفلا يفو ءٰئلوألا
 باتك «عئانصلا عئادب) .أرقا يفو تفشنا ءامسلا اذإ يفو ءمجنلا يفو «ةدجسلا

 نايب يف لصف / عئانصلا عئادب ءايركز 451/١ نآرقلا يف ةدجسلا عضاوم نايب يف لصف / ةالصلا

 دوجس باب / ةالصلا باتک «ةياقولا حرش «توريب ةيملعلا بتكلا راد ٢ نآرقلا يف يتلا تادجسلا

 ةوالتلا دوحس باب / ةالصلا باتک ءيماشلا عم راتخملا ردلا ہدنبوید لالب ۱۹۰/۱-۱۹۱ ةوالتلا

 (یجارک ۱۰۳/۲-۱۰٤ ءايركز 7۲

 لاق .اهميلعتو اهملعتب مامتهالا يغبني ةمهم ةلزان لك عفدل ةمهم ةدئاف

 دومحم نب دمحأ نب هللا دبع نيدلاو ةلملاو قحلا ظفاح مامإلا خيشلا

 سلجم يف اهلك ةدجسلا يآ أرق نم :يفاولا حرش يفاكلا هباتك يف يفسنلا

 هايند رمأ نم همهأ ام ىلاعت هللا هافك ةدجس اهنم ةيا لكل هتوالتب دجسو ِدحاو

 اهؤرقي هنأ هرهاظو :ردلا يف لاق (حاضيإلا رون ىلع حالفلا يقارم) .هترخاو

 امل ئلوأ يناثلاو :تلق .اهت ءارق دعب لكل دجسي نأ لمتحيو ءدجسي مث الوأ
 ةدجس لصف / حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةیشاح) .اًهيزنت هوركم اهريخات نأ مدقت

 5٠0١( :ص ةهوركم ركشلا

 روفلا ىلع :لبقو ءراتخملا ىلع اًيخارتم اًبوجو ةوالتلا دوجس بجت
 همدعو مثإلا يف هلحم نوكي نأ يغبنيو «ةيتآلا ةيتالصلا ريغ يف فالخلاو

 باب / ةالصلا باتك «قئافلا رهنلا) .اًيضاقال اًقافتا اًيدؤم ناك ةدم دعب اهادأ ول ىتح

 (ايركز ۱ ةوالتلا دوحس
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 ؛اًهيزنت اهريخأت هركيو ءراتخملا ىلع يخارتلا ىلع (ةوالتلا دوجس) يهو
 (ىجارك ۱۰۹/۲ ءايركز 087/5 ةوالتلا دوحس باب /راتحملا درر .اهاسدي دق نامزلا لوطب هنأل

 ال ًءادأ عقت رثكأ وأ ةنس دعب اهل دجس ول ىتح روفلا ىلع بجت الو
 ١٠٥ :ص ةالصلا جراح ةءارقلا / ةالصلا باتك ءريبك يبلح) .تقولاب دييقتلا مدعل ًءاضق

 ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح «دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا

 ملك ىلاعتدطلاو تف (دنبوید باتكلا راد ةبتكم ٣۷۹-۸۰ :ص

FIle)ھ ا۸٣۱ ۹۲۳ | ) 

 م۴ کت والت ةرجتدحإ ےکر صر وار

 ؟ ںیہ ںیہ ےک کت والت ةرجتدعإ ےک مای ر -:(0:8) لاوس

 ےن رت والد کر عب ےک ر قایم -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 اكل ا ےہ یئگی ساي یھب سی تو ہور یخ دچک تی 1وج دبا ؛ےہ سین رم یئوک اج رش ںیم
 ۔ے لبنت رک یم تقوم ورکو

 ريغ تقو یف اھعمس وأ اھالت ول یتح ءتقولا اهل طرتشياذكو

 يف اهالت اذإ الإ ةلماك تبجو اهنأل ؛هيزجت ال هوركم يف اهادأف ءهوركم

 «يماش) .تبجو امك اهادأ هنأل ؛زاج رخآ ٍهورکم يف وأ هيف اهدجسو ٍهوركم
 (ايركز ١۷۹۱۲ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتك

 ةزانجلا ترضحو ءلماک يف ةيآلا تيلت ةزانج ةدالصو ةوالت ةدجسو

 اًميرحت يأ امهلعف هرکی مل اهيف اتبجو ولف ءاًصقان ىدأتي الف الماك هبوجول لبق
 ٰیواتفلا ءايركز ٠٠/۲ ةالصلا باتک / راتخملا ردلا) .ةيهيزنتلا ةهاركلا توبث دافأ

 ةيفرشألا ةبتكملا 85/١ ةالصلا دوجس باب / ةالصلا باتك «ةيادهلا ءايركز ۷۷٤/١ ةيناحرتاتلا
 الك ها 7

 می اھت او اف (ايركز ١5/١ ةوالتلا دوحس يف رشع ٹلاثلا بابلا / ةیدنھلا ئواتفلا ہدنبوید

 (ھ۱۲۲۷۸۹۷۱ء /۱۵:ٰئافر یت د)



 توالت هرب سس 272 ویو

 ؟حمه دج ج و ان ےہ ر کی آید آ ایگ
 اوم مزال توالت ہر کے نع ذب تی آی آی کے دايك -:(009) لاوس

 ؟شاے

 مله قي لو ار شے راب لا -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 توالت کر کے نھ ذب تیب آى رول لب ؛اگوہ ليتم زال توالت ہد کے نھ ذب تی آی آ

 ( حرستا لاسملا بات )۔اگوہہ بجاو

 ةیآ ةوالت ببسلا نأ ىلع ينبم فالتخالا اذه نأ رهاظلاو نسحألاو

 اذإ نيتيآلاو ةيآلا لمشي ام ةيآلاب دارملا نزو نوتملا قالطإ رهاظ وه امك ةمات

 نع رم ام يفاني اذهو «ةدجسلا فرح اهيف ركذ يتلا ةيآلاب ةقلعتم ةيناثلا تناك

 وأ هلبق ةملك عم ةدجسلا فرح ة ءارقب دوجسلا بوجو حيحصت نم جارسلا

 (ايركز ٥۷٥/۲-٥۷٦ وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتك ءيماش) .هدعب

 ىلع ةدجسلا ةملك عم اهفصن وأ اهرثكأ وأ ةمات ةيآ الت نم ىلع بجي

 فرح عم اهرثكأ يأ ةيآ :یقتنملا ردلا يفو .ال اهدحو اهأرق ولو ءفالخلا

 ردلا عم رحبألا ىقتلم حرش رهنألا عمجم) .ظفحيلف هريغو يعليزلا هركذ ءةدجسلا

 ملی اھت زاد تف (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۲۳۱۸۱ ةوالتلا دوحس باب / ةالصلا باتك ءیقتنملا

 (ھ۱۳۳۷۹۸۷/ ة:ّلامجرئد)

 انرکت یخ کت والت دبل کرک اما

 تین کت والت بكل یم رار رکھ ذي هربت یب آ ےن بحاص ماما -:(00) لاوس

 ادأو رح اکں وی زت ولے کڑی ہد کتی آن ماما هانت ںی مولع وک ں وی قم کب ج «ی رک

 ؟ںییااوم
 تروصل وتس کے یھب لوٹ ار - دعب امأ اًیلصمو اذماح باوجلا



 توال ۇر ۵۵ (1) نرسل اد اشر

 بحاص ماما مكبس یر تب م کے اچ وم ادآ کتا ےک ماما یک توالت ہر اكل وي تقم یم

 ےک ر ۲ں ور رپ د دک ت یب آت يينالباي لی کہ دمے گل ا ذاب کاب ؛ یکن تین کد دک یب غور
 کوہ مو تا ےک لوري زامن توالت ہر چ یم تروم قا: نا اذ اة ہرے وذاع

 (۵ مهر لئلا ب اتک) ۔ اکے اچ وم ااو ونہدوخ ےس فرط کب س ی زتو ما
 وأ ةيآ ة ءارق نم روفلا ىلع عوكرلا ناك اذإ ةالص عوكرب ىدؤتو

 عوكر لا نوک يأ هاون نإ ءرحبلا يف امك رهاظلا ىلع ثالشلا اذكو «نيتيآ

 نإو ءروفلا ىلع يأ كلذك اهدوجسب یدؤتو «حجارلا ىلع ةوالتلا دوجسل

 اذإ دجسيو ءہزجت مل متؤملا اهوني ملو هعوكر يف اهاون ولو ءعامجإلاب وني مل

 يغبنيو «ةينقلا يف اذك ءهتالص تدسف اهكرت ولو ءةدعقلا ديعيو مامإلا ملس

 (راتخملا ردلا) ةين الب بان اًروف اهل دجسو عكر ول معن «ةيرهجلا ىلع هلمح

 ركذ هنأ ههجو لعلو رهنلا بحاصل ثحبلا «ةيرهجلا ىلع هلمح يغبنيو :هلوق
 سبتلي ال نأل ؛اھب عكري نأ ئلوألاف ةّيرسلا يف اهالت ول هنأ ةيناخرتاتلا يف

 عوكرلا مهزجي مل ولو ءىلوأ دوجسلاف ةيرهجلا يف ولو ,موفلا ىلع رمألا

 ةدئاف عوكرلا حيجرت يف نكي ملو مظعأ مهيلع رمألا سابتلا ناك اهنع

 عكر اذإف «ةوالتلاب اًملاع متؤملا نوكيل ةيرهجلا ىلع انه ةينقلا مالك لمحيف

 وني مل اذإف ءهيف اهاون مامإلا نأ لامتحال اًطايتحا هيف اهبوني نأ همزلي اًروف همامأ

 هأرق امب مهملع مدعل ةيفاك مامإلا ةين نأ ديفي هنإف ؛همامإ مالس دعب دجسي

 ةوالتب هل ملع ال ذإ همامإ ةين هيفكتو روذعم وهف ةيرسلا يف امأ ءخلا اًرس مامإلا

 باتك ءراتحملا در عم راتخملا ردلا) .مامإلا مالس دعب اهل دوجسلاب رمؤي ىتح ؛همامإ

 (ايركز ٥١۸۷۱۲-٣۸۸ ةوالتلا دوحس باب / ةالصلا

 دوجس يأ :بان اًروف ةالصلل يأ ءاهل دجسو عكر ول معن :ےلوق



 توات ربك ھ٦ (1) نرسل اداشرإ

 ىدؤت اهنأ افنآ رم امل همامإ دوجسل اًعبت ةينالب ةوالتلا دوجس نع يدتقملا

 کاردتسالا اذهب دوصقملا نأ رهاظلاو .وني مل نإو اًروف ةدالصلا دوجسب
 هيف اهوني مل اذإ هنأل ؛ع وكرلا يف اهيوني ال نأ مامإلل يغبني هنأ ىلع هيبنتلا

 وه دوجسلا نأل ؛متؤملا ىلع ءيش ال ًالصأ اهوني مل وأ دوجسلا يف اهاونو

 .هزجي مل متؤملا اهوني ملو هيف مامإلا اهاون اذإف «ع وك ر لا فالخب ءاهيف لصألا

 ملی اھت او تف (ایرکز ٣۸۸۱۲ ةالصلا باتك / يماش)

 (ھ۱۳۲۷۹۸۷/ ۹:ئافر ید )

 اید وراپ ووو يب آی ار عب ےک توالت رجلي زام
 رر آر گپ ءایکہ تره ڈو دک ت یآردناےک وا ت ےن ماما -:(۳۱) لاوس

 یگ چ لی رحب روا ءایکں تو جت رابدد بآ روا « دو پہ راپ ود وبكت یجآی اد ےس ےن ول

 ؟ے معایکاکز امن کس أ ةءايك أ

 توالت رجل ب تروم لون” -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 الہ هورللب ؛اوہ لاب جاو توالت کور سزا ےس ےک ڑی راپودوکت مي 1ی دعب ےک ےنرک

 دج شاش ورض کوہ حب کوم تسردزامن پل: ایگ ناکہ دبح یت
 ءاّیناٹ بجت ال ةعكرلا كلت يف اهداعأ مث اھدجسف ةعكر يف اهالتولو

 اهداعأ مث ىلوألا يف ةدجسلا ةيآ أرق اذإ يلصملا .يسخرسلا طيحم يف اذك

 ءحصألا وهو اهدجسي نأ هيلع سيل ئلوألل دجسو ءةثلاثلاو ةيناثلا ةعكرلا يف

 ةوالتلا دوجس يف رشع ثلاثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .ةصالخلا يف اذك

 ا  ے رو 5

 ملی اھت او اف (ايركز ٤۷٥/۲ ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا يف اذك ءايركز ۱۱۸۱

 ( مانام ورام / :r قو )
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 ؟مريرحإ ےک رار ککے ہد جک یب زا

 توالت دای زے لوت آ٣ ڈی ہد کت یب آے بحاص ام! -:(0) لاوس

 ةدجر رواء قي هرج تی آر کر ای کل وترا الكي ےہ دک ت یی آپ ےن آدايرمج لك

 ؟ لدار وہ بجادوب بكل یم تروص ا ےن: ایکو

 تسرد ز ازل تروس لو -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 كتب لحي هرج یو و ايلركت وال کرک ب ج دعب ےک ےنارہ ودول دک ت ی آكل ویک: کوب

 ۔ےہ لائابججاو قوة يكلي تروص لا روا - ايكوم لاك عت فرط کت یب آ
 روفلا ىلعف «ةيولص نكت مل نإ راتخملا ىلع يخارتلا ىلع يهو

 مث :روفلا ىلع هلوق (راتخملا ردلا) اهريخأتب مثأيو ءاهنم | ءزج اهتروريصل
 وأ نيتيآ نم رثكأ ة ءارقب ةدجسلاو ةوالتلا نيب ةدملا لوط مدع روفلا ريسفت

 لاعفأ نم وه امب تبجو اهنأل ؛خلا اهريخاتب مثأيو :هلوق .يتأيس ام ىلع ثالث

 يف امك ءاًقيضم اهؤادأ بجوف ءاهئازجأ نم تراصو ةءارقلا وهو ءةالصلا

 در) .اهلحم دعب اهركذتول وهسلا دوجس بوجو راتخملا ناك اذلو ءعئادبلا

 / ةوالتلا ةدجس يف لصف «عئانصلا عئادب ءايركز ه/.4/؟ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتک «راتحملا

 ملك ىلاعتدطلاو تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۷١۲/١ اهئادأ ةيفيك يف لصف

s)ھ۱۲۳۱۷۹۳ | ل: لاش ) 

 ايكو دجترب نیند فل ايكو ذب ےک آر کڑی دم ت یب ماما
 ؛ایکں يت والت جي هربت یب آن بحاص ماما ںی عوارت -:(01) لاوس

 ءايكادأت والت ۶د کے بحاص ماما ابد قل ےن لوب تق سهل نع ٹپ تای آی گا لب
 نیا کوم مز الوب دبل یم تروصص سا ایکو

 رے ورکا ںی تروص لوتس -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 توال ۇر ھ۸ (1) یہا لاواشرو

 مزالو کر چ ےس ايلركت والت کد کے بحاص ماما ردناردنا ےک ثأر قر فل ےک ور

 (۵ ٣ا لاس لا باتل 2 ۔اگوہ مز الوہ ۶رچ وے ايكت والت ہد کر عب ےک سار گار وا۔ےہ ںی

 روفلا ىلعف «ةيولص نكت مل نإ راتخملا ىلع يخارتلا ىلع يهو

 مث :روفلا ىلع هلوق (راتخملا ردلا) اهريخأتب مثأيو ءاهنم اًءزج اهتروريصل
 وأ نيتيآ نم رثكأ ءارقب ةدجسلاو ةوالتلا نيب ةدملا لوط مدع روفلا ريسفت

 لاعفأ نم وه امب تبجو اهنأل ؛خلا اهريخاتب مثأيو :هلوق .يتأيس ام ىلع ثالث

 يف امك ءاًقيضم اهؤادأ بجوف ءاهئازجأ نم تراصو ة-ءارقلا وهو «ةالصلا

 در) .اهلحم دعب اهركذت ول وھسلا دوجس بوجو راتخملا ناك اذلو ءعئادبلا

 / ةوالتلا ةلجس يف لصف «عئانصلا عئادب ءايركز ۲ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتك ءراتحملا

 ملك لات رشاد تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد 57/١ اهئادأ ةيفيك يف لصف

 aly) / ع: لامر یی ر)

 انركت والت رے یب ےس ہد کت جب سزا

 ےن رکت والم دک تی آن بحاصاظفاح ںی زان لك تدا 2 -:(010) لاوس

 تال: رکھ راہ ود روا بیم و دچک تی آر کوہ ےرٹنکہ راہ ودرب ءایلر کت دال ةرجتاىت لمم ےس

 ا كوم مز اوس کپ بحاص ماماایک ایک

 بحاص فا أل ب تروس لوت -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 (۵٦×ےیس ات واف )۔ ے ایکو مکا زہد چک یا کل وبك ےہ مذ الو ہد کپ

 ءوهسلا يتدجس دجساو «دعت الف دوجسلا يف كش نإ :لاق ءاطع نع

 دجساو دعت الف تادجس ثالث ةعكر يف تدجس دق كنأ تنقيتسا نإو

 دوحسلاو عوكرلا يف وهسي لحرلا باب / ةالصلا باتك ءقازرلا دبعل فنصملا) .وهسلا يتدجس

  7۲:مقر ٣ ۳٥٣(



 توالت ٣ رک [1-+++٣٣0ى۷۱۵٣۶۷٣7۷ء8090ه0“سا, ل الاداشرا

 ررک وأ ءدوجسلا عضوم يف عكروأ «عوكر لا عضوم يف دجس اذإ

 .وهسلا دوجس بجي اهلك لوصفلا هذه يفف هرخأ وأ ءنكرلا مدق وأ ءانكر
 ءايركز ميدق ۱۲۷/۱ ايركز وهسلا دوجس يف رشع يناثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا)

 (ايركز ديدج ۱

 وأ «نيعوكر عكر ی نأ وحن نكر رارکتب ...... بجي وهسلا دوجس

 دوجس رشع عباسلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيناحراتاتلا ىواتفلا) .تادجس ثالث دجسي

 (ايركز ۲۷٥۰٢ :مقر ۳۸/۲ وهسلا

 بجيو ...... ءايشأ ةتسب بجي وهسلا دوجس نأ ةريخذلا يف ركذو

 ثالث دجسي وأ نيترم عكر ب نأ وحن ةتسلا نم ثلاشلا اذه نكرلا راركعب

 (روهال 45" :ص وهسلا دوجس يف لصف / ةالصلا باتك «ريبك يبلح) .تارم

 باتك ءراتحملا ردلا عم راصبألا ريودت» .عورشم ريغ هراركت نأل ؛ررکت نإو

 ملك ی اھت زاد تف (ايركز ه ٤۳/۲ وهسلا دوجس باب / ةالصلا

 (ھ۱۳۲۱۷/۹/۱/ ۹: ئافر و
 ٍے

 انس ریت ب آے ماما اکں ولو لذارغ را

 هدبكت جآرواء كت دال یک دجرم شیر ےن بحاص ماما -:(۲۱۵) لاوس

 با و: یل نم دچک تی آم د ےن ںوھکنأ ہت ليل اش سیم زامنوج ےن ںوگولے تب ٢کپ
 ؟ے مكي اوربت ےک نأ

 كح وربة يآ ل ب تروصل و - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 اى هرج تی آے لأ لبي سنع كوم یاش ھت ےک مامإ لیٹ تعكر ى أرك یز تے او

 يأ اج وہ ناک ی کے فرط یکں وی تق نأ هربت ید ے ایک ہجر ےن ماما یھت

 ای وم لئاش سیم تعکر یر سود دختاس ےک ماما هوركاروا_ یوم ہت ترور کہ دہ ےس کلا



 توال ۇر 2 (1) نرسل اداشرإ

 یکے نس ےک ویک: ےگ سرك كلا تدالح “عم انپا ود لحب لم ے وم یکی یاش لكلا

 ( لبو تع اشالاراد ۵۸/۳ یو اتنا نسحا). ے اكج وم بجاد تد الہ کر نأ تسجد

 يف مهعم لخدي ملو ةالصلا يف مهعم سيل يبنجأ مامإلا نم اھعمس ولو
 يف اذك حيحصلا وهو «ةرينلا ةرهوجلا يف اذك ءدوجسلا همزل ةالصلا

 يف لخد نإو ءهعم دجس دجسي نأ لبق هعم لخدف مامإ نم عمس .ةيادهلا
 کلت رخآ يف هكردأ اذإ اذهو ءاھدجسی ال مامإلا اهدجس ام دعب مامإلا ةالص

 يف اذك ءغارفلا دعب اهدجسي ىرخألاةعكرلايفهكردأولامأ«ةعكرلا

 دوجس يف رشع ثلاثلا بابلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا) .ةياهنلا يف اذكه «يفاكلا

 (ايركز ١١7١ ةوالتلا

 فالخب ءعماسلا مامإ ريغب متؤملا نم عامسلاب اهبوجوب حيرص اذهو
 مامإب دتقم نم عامسلاب بجت ال اهنأب دادمإلا يف حرص نکل ؛همامإب متؤملا

 نم اهعمس نم ىلع بجتو :ةينملا حرشو ةياهنلا يف معن ءرخآ مامإب وأ عماسلا

 باتك ءراتحملا درر .لوألل قفاوم اذهو .اًعامجإ هتالص يف سیل نمم متؤملا

 (ايركز ٣۸۸/۲ ةوالتلا دوحس باب / ةالصلا

 متئا ول يأ ال ہدعبو هعم دجس دجسی نأ لبق هب متأف مامإ نم عمس ولو

 نإو هعم دجسيف «هل عبات لوألا يف هنأل ؛اهدجسي ال مامإلا اهدجس نأ دعب هب

 :هلوقب دیق .ةعكرلا كلت کاردای اھل اگر دم راص يناشلا يفو .عمسي مل

 نإ هنأل ؛اھعمس نإو «مومأملا دجسی ال دجسي مل ول مامإلا نأل ہعم دجس

 يهو غارفلا دعب دجس نإو ءهمامإ فلاخم راص هدحو ةالصلا يف اهدجس

 هعم لخد اذإ ام لمشف .ال هدعبو :هلوق يف قلطأو ءاهجراخ ىضقت ال ةيتالص

 ببسلا ررقتل ءاهدجس دتقي مل نإو :هلوق ...... فالتخا هيفو ةيناثلا ةعكرلا يف
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 بتكلا راد ۲۱٥/۲ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا) .عئاملا مدعو هقح يف

dF 7ملك لالا تف (دنبوید ایرکز و توریب ةيملعلا 1  
 aI) | ۱۵: افر یت د)

 یکم لو زج راد اض رے رے ور دع ٹی ا ٠۰ 3 ٠ي ۰ 1

 ےن وہ بجاو رت

 ےس تہب کل ویک ناچ رک تہ آت والت کہ دت یب آ ایک -:(017) لاوس

 ءیگں وہی لابد بيرج ىو تب وت یگ اج ىتب ے روز هدب تيار گاہ کں یہ تك گوا

 ؟اگوہ یر ور ضان رک دک یک نأ رغد ودنرب ہڈی هراوي د: الش

 کے تسرد آت ابا ل لإ -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یکک اپ نرقص یوا روا ںوہ لوخشم یم ںوم اکے پا ےنپا گوارواوہ ب یئوکں اہج
 سیل نس گوار درک ہہنامیلا ےس ڑپ ہن ےس روز لے آہ دک یب آب ج الاون يدرك وال

 ںی زاد اتسم و اوم ییا اپا ؟ لب رک ادا تأ ہو روا ءےۓاجوہ بجاد ہ دب ناروا

 ہجر ہر فوڈ یی ہراوادرپ نح ذب ے روز نکلے ايدرارقو دي رشي ےن اہتفا ےس مہ دک آ

 ہر حتی آےر امہ ل فلكم ليز چ بسيي كل ویک ؛ جس لسا بس تاب یکے نوہ بجاد
 ۔اتوہ ليئبج اود لور نأ تسنح ڑب

 ءةالصلا بوجو لهأ نم ناك نم لك نأ ةدجسلا بوجو يف لصألاو

 يف اذك .الف ال نمو «ةوالتلا دجس بوجول ًالهأ ناك ءاضق وأ ءادأ امإ

 ةدحس بوحو يف رشع عباسلا لصفلا / ةالصلا باتك «:ةطوطخم ىواعفلا ةصالح) .ةصالخلا

 دوجس يف رشع ثلاثلا بابلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ئواتفلا ءةيرهزألا ةبتكملا ٥٤ :ص ةوالتلا

 ا| ما 75

 ملی اھت زاد تف (دنبوید داحتالا ةبتكم ۸ :مقر ۲ ةوالتلا

 ( رماة مار | ملام در



 توالت دک س22 (0 وی

 چ ٠» ٠

 ؟ توالت ہر کے و شورا

 ؟ے یر ور ضوضو ےل ےک توال ہک ایک -:(٢اے)لاوس

 یرورضوض ے ےک توالت ہک -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ع اتوہ لباد توازن ہر کے وضو رے

 ام اهدسفيو «نييعتلا ةينو ةميرحتلا الخ ةمدقتملا ةالصلا طورشب

 ةربتعم تناكف ءةالصلا ءازجأ نم ءزج اهنأل (راتخملا ردلا) اهدسفي

 طرش نأل ؛ءام دجي ال نأ الإ مميتلاب اهؤادأ زوجيال اذهلو ؛ةالصلا تادجسب

 اهبوجو نأل ؛دجوت ملو توفلا ةيشخ ءاملا دوجو لاح ةراهط مميتلا ةروريص

 «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءايركز ١۷۹۱۲ ةوالتلا دوجس باب / ةالصلا باتك «راتحملا درر .ىخارتلا ىلع

 لصف / ةالصلا باتك ءعئانصلا عئادب ءايركز ٠١١١/١ ةوالتلا دوجس يف ثلاثلا بابلا / ةالصلا باتك

 ملكا یکاھت او اف (توريب ةيملعلا بتکلا راد ۷٢٢١٢ زاوجلا طئارش يف

 (ھ٣۱/۹/۲۳ | ۰٢یا ی د)

O ¢ O 



 لاصار داش

 3 و

 لآ سمكس فس

: 7 75 
 مگ یم رخ در صتں یم ز مٹ ےیل وکو ےک ےک نئاشروکرک نان و

 ںی ار گپ ںیہ كني سیم ےک الع ےنپا ےس نیبروج بلس تہب -:(۲۱۸) لاوس

 گولو لي سیم نأ با ےہ یگ و لاڈ یم طن قل ےک نور ا ٣ے فرط یک مول

 ہو سوا ءايك اتت سمكس ایا مكر سم لوکسا ىك نأ گہ ںیہ كج قرش ےنپاوج ںیہ
 رے ن وے اک یو ی د نوور ا لت ن
 ؟ےگ ی رر ق ےگ لتر ىرول دز امن ؟ے لتس ايكاكم اتا و

 یاب آنا بلطوج ںیم تروصر وسم -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہد یھب تم لوب كني دم كت اچ رکا ود ءںیہ ےگ ےک یئاشروکر کج سش دود كل ون اگ ای رش

 بصوو ول ءںیگ میسر وا یہ ںیہ كي شوط نسا یبا وج روا ۔ےگ ںیھڑب زان لم

 ( ادر ۹ے ان وت )ےک ںی رک ناراض

 ضرف هللا نإ :سابع نبا لوفل اًبوجو نيتعكر يعابرلا ضرفلا یلص

 عضوم لخدي ىتح ..... نیتعکر رفاسملاو اًعبرأ ميقملا ةالص مكيبن ناسل ىلع
 ةينب هلخد ءاوس هتويب قراف يذلا يأ (راتخملا ردلا) رفسلا ةدم راس نإ هماقم

 .ةين ىلإ جاتحي الف ةماقإلل نيعتم هرصم نأل ةجاح ءاضقل هلخد وأ زايتجالا

 لوخدلا ىلإ رصقلا ىلع مودي امنإ يأ لخدي ىتح :هلوفل ديق ءراس نإ :هلوق
 (ايركز ٤/۲ ٦٦ رفاسملا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) .مايأ ةثالث راس نإ



 لاصار فس ے۔۔ےمے۔ےس'_۔۔_ے) نام اداشا

 سايإ نب ءافو نع يروثلا انربخأ :لاق هب حرصف قازرلا دبع هدنسأ دقو

 ةفوكلا ىلإ رظنن نحنو - هنع هللا يضر - يلع عمانجرخ :لاق ءيدسألا

 الأ :هل انلقف ءةبرقلا ىلإ رظني وهو نيتعكر ىلصف انعجر مث نيتعكر ىلصف
 ۳٣/۲ رفاسملا ةالص باب / ةالصلا باتك ءريدقلا حتف) .اهلخدن یتح ال :لاق ؟اًعبرأ يلصت

 ملك یت دنا تف (توريب ةيملعلا بتكلا راد

 AVI) | ل9: لاغير و )

 انعدم رعبأر وے لوا لك ارن یک صع ل بر فس
 ےک ل وآن یر ضفے ہو كى رورو ىلا لع فس حمل او -:(019) لاوس

 ؟ںی ا ںیہ ےک رکا داد عبار و

 لوا لان یک صح انہ كوري ورفس --: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ىلا لگن کے یھب تياوردب یف کیا یھبل ابي ےک ہیتفحہکں ویک: ںیہ ےک هاب عبار ےک
 ۔ے شانك کے کلب لإ كفو ےک ترورض ےل سا ےہ ات اج وب غرور تقو اک کے

 لظلا غ ولب ىلإ ءامسلا دبك نع ءاكذ ليم يأ «هلاوز نم رهظلا تقوو

 هبو :يواحطلا مامإلا لاق .ةثالثلا ةمئألاو رفزو ءامهلوق وهو ءهلثم هنعو ءهيلغم

 نایبل رهظألا وهو :ناهربلا يفو .هب ذوخأملا وهو :راكذألا ررغ يفو .ذخأن

 يتفي هبو ءمویلا سانلا لمع هيلعو :ضيفلا يفو .بابلا يف صن وهو ءلیئربج
 ءةیاھن مامإلا نع ةياورلا رهاظ اذه :هيلثم لظلا غولب ىلإ :هلوق (راتخملا ردلا)

 :هلوق - ىلإ - ةيثايغ راتخملا وهو .عيبانيو ءطيحمو عئادب حیحصلا وهو

 نع جارسلا يف ام نسحألاو ءدالبلا نم ريثك يف يأ ءمویلا سانلا لمع هيلعو
 رصعلا يلصي ال نأو «لثملا ىلإ رهظلا رخؤي ال نأ طايتحالا نأ :مالسإلا خيش

 باتك ءيماش) .عامجإلاب امهتقو يف نیتالصلل ايدؤم نوكيل «نيلثملا غلبي یتح
 (یجچارک ۳٥۹/۱ ءايركز ٥٥۷١ مالسلا هيلع هدبعت يف بلطم / ةالصلا



 لاسم ے١۵ ]نأ تاراعرإ

 ىأر اذهو ءهلثم ءيش لك لظ ريصم ىلإ سمشلا لاوز نم رهظلا تقو
 ةفينح يبأ يأر يهو «ةياورلا رهاظو «ةثالثلا ةمئألاو ةيفنحلا دنع هب ىتفملا نيبحاصلا

 رصعلا تقو وه تقولا اذه نأ الإ «هيلثم ءيش لك لظ ريصي نأ رهظلا تقو رخآ نأ

 تادابعلا باب يف طايتحالاب ذخألا نأل ؛تقولا اذه نع ةالصلا مدقتف «قافتالاب

 ملك یلاھت لو اف (دنبوید ١۷۰/۱ رهظلا تقو / ةالصلا تاقوأ «هتلدأو يمالسإلا هقفلا) .ىلوأ

 aI) / (۹:ٰئافضر ی  د)

 ؟ باب ںیم نور فاسد ےک ےنوہ عروش تو اکز امن

 لاو ںیم مشدودح تق و اكء انت« ےھت ےس ر [ل باو ے رسم )۲٣(:- لاوس

 کم کے یب لاوس وق ے وہ لظاد لير شپ عب ےک لأ ایکو غرور شوت لیپ ےس ےنوہ

 ؟رصقاپ ےک سدح زام یر ورک

 اواز امن رول ب یاد نشو -:دعب امأ أیلصمواذماح باوجلا

 ہے اتوہ ربا اکت ااح یک قو ےک یک اوا سیم یتا م ےک مقا ورق ویک: ےک سرك
 ۔ےہ اتو متم انقإ قوم یگ اوآ تم اقل تلاعب گار وا رصق وہ یک اور فس تمل احس رکا ین

 يذلا يأ (راتخملا ردلا) رفسلا ةدم راس نإ هماقم عضوم لخدي یتح

 نيعتم هرصم نأل ؛ةجاح ءاضقل هلخد وأ زايتجإلا ةينب لخد ءاوس «هتويب قراف
 امك ضبرلاك هب قحلأ ام ماقملا عضوم يف لخدو ءةين ىلإ جاتحي الف ةماقإلل

 (ایرکز ٥٦ 4/7 رفسلا ةالص باب / ةالصلا باتك «يماش) .يناتسهقلا هدافأ

 لوخد ةياغ ىلإ رص يأ رصق هلوقب قلعتم «خلا هرصم لخدي یتح

 ايركزو توريب ةیملعلا بتكلا راد ۲۳۱/۲ رفاسملا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .رصملا

 ملا ل اھت او ظتف (دنبوید

 alo) / ۱۴:ٌئاخر یت وذ



 لام ها )(  دش

 ؟رفسر تاك ڑی ءاشعز ا
 ہناور ےل ےک ر سر عب ےک ےن وہ تواكء اوم ےس نأ ےنپا لي -:(60) لاوس

 ؟ یوم تسرد زامن ريم ايك اب یم رقد اشعر کارتی وکر ا ٭ہ٭رواءاو

 ےن وہ ناور تیب ےس ن سا - دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ۔یئگوہ تسرد رصقز امن كءاشع کپ ةبشالبازبل ؟ ےھت ےگ ومر فاس مر شیپ آے جو یگ

 ناسل ىلع ةالصلا هللا ضرف :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 حيحص) .خلا نيتعكر رفسلا يفو ءاًعبرأ رضحلا يف ملسو هيلع هللا یلص مكيبن

 ٥۸۷( :مقر اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب / ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك «ملسم

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یلص :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 دؤاد يبأ ننس) .حلا نیتعکر ةفيلحلا يذب رصعلا ىلصو ءاًعبرأ ةنیدملاب رهظلا
 (۱۷۷۳ :مقر مارحإلا تقو يف باب / كسانملا باتك

 رهظلا لصف ةرصبلا نم ج رخ اًيلع نأ دوسألا يبأ نب برح يبأ نع
 ناك نم / ةبيش يبأ نبال فنصملا) .نيتعكر انيلص صخلا اذه انزواج :لاقف ءاًعبرأ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸۱٦۹ :مقو ػ۲ ةالصلا رصقی

 نم جرخي نيح ةالصلا رصقي ناك هنأ امھنع هللا يضر رمع نب نع
 باب / قازرلا دبعل فنصملا) .اهتويب لخدي ىتح عجر اذإ رصقيو ءةنیدملا تويب

 (يملعلا سلجملا 4977 :مقر ٢٥٥۱٢ اًرفاسم جرح اذإ رصقيت نم رفاسملا

 ريسلاب اهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم اًدصاق هتماقإ عضوم ةرامع نم جرخ نم

 لوقل وجر ںیہ تے وہ یس یوم وہ ویب تہ

 اًعبرأ ميقملا ةالص مكيبن ناسل ىلع ضرف هللا نإ : امهنع هللا يضر سابع نبا

 ١۹۹۰۲-٦٦٠٦ رفاسملا ةالص باب / ةالصلا باتك «يماشلا عم راتخملا ردلا) .نيتعكر رفاسملاو

 (ناتلم ۲۰۹۱۱ رفاسملا ةالص باب / ةالصلا باتک «قئاقحلا نییبت یچارک ۱۲۱۲-٣۱۲۳ ءايركز



 لاسر فس سسسكس )ناسشرب

 رحب وأ رب يف مايأ ةثالث اطسو اًريس اًديرم هرصم تويب زواج نم” :هلوق
 وهف ...... رصقلا هيف أدتبي يذلا عضوملل نايب “يعابرلا ضرفلا رصق لبج وأ

 .ةفيلحلا يذب رصعلا رصق هنأ مالسلا هيلع هنع حص امل رصملا تويب ةزواجم

 اذه انزواج انإ :لاق مث ءاًعبرأ رهظلا ىلصف ةرصبلا نم جرح هنأ يلع نعو

 نم تيب ةلمهملا داصلاو ةمجعملا ءاخلاب صخلاو «نيتعكر انيلصل صخلا

 ایرکز و توریب ةيملعلا بتكلا راد ۲۲٥٢٢ رفاسملا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .خلا بصق

 ا 5

 ملی اھت او اف (یچارک ۱۲۸/۱۲ ہدنبوید

 (ھ۲۷۹۸۹٢۱ / ے:ٰل اختر د)

 یک يابس حی داھڑب تعکرر ےک رکی واہ رق ےن راسم
 هرعت یم عرروا دا یز امن ىلاو تحارر "ضف ارسم لوركا -:(070) لاوس

 سبأ 027 امت ےل ےرمکش وہ 222 اا یھب

 ماما کے دب مع تروم لوکس -:دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 نیم نج نايل ىلا موب لکا زان یس أ وت تیل کوہ ةرجتدوركاءعس یئوہادا ضني زامنیک

 ۔ےہ مزال یف ہرابودزام ود ںی اوہ سیئاوآ یر فاکن أ هس ین ز امن یی ءا قا کا ےن

 بج؛ے لثأر نکے سا »د« قاع ذي زنوج د ئاز ے تحارما ےن ماما کے ہد یک ا

 تسرد ےل ےک ےناو ےن دب لأ قا یک فروا ایت فان ذب تعز ںور عب نيم

 ( ۲۲ام بانک )ج مز لاضق كضيف ل دعب یوم نام ىرو كل ويقبل ےہ
 ريصيو ةلفان نايرخألاو هتأزجأ دهشتلا ردق ةيناثلا يف دعقو اًعبرأ یلص ناف

 .ةيادهلا يف اذك ءتلطب اهردق ةيناثلا يف دعقي مل نإو ءمالسلا ريخاتل اًئيسم

 باتك «يماش ءايركز ۱۳۹۱۱ رفاسملا ةالص يف رشع سماخلا بابلا / ةالصلا باتك ہةیدنھلا ئواتفلا)

 (ىجارك ۱۳۰/۲ رفاسملا باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا یچارک ٥٦۹/۲ رفاسملا باب / ةالصلا



 لام ےک مم سس )ناموس

 .لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا هنأل تدسف هعم مهتالص نومیقملا متأ ملف

 (ايركز 1۱۲/۲ رفاسملا باب / ةالصلا باتك «يماش)

 دهشتلا ردق ةيناثلا ةعکر لا رخآ يف دعق نإ اًعبرأ ىلص نأب رفاسملا متأ ولف

 حصت الف دعقي ال نإو ءمالسلا ريخأتل ؛ءاسأو رجفلاك لفن دئازلاو «هتضيرف تحص

 ءالعلا خيشلل يقتلملا حرش يف یقتنملا ردلا) .ةضورفملا ةدعقلا كرتل الفن لكلا راصو

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲٥١/٢ رفاسملا باب / ةالصلا باتك ؛عمجملا شماه ىلع يفكصحلا

 اذإف ءهتالص رخآ اهنأل ؛هيلع ضرف ئلوألا ةدعقلاو ءناتنث هضرف نأل

 باب / ةالصلا باتك «رهنألا عمحم) .مالسلا ريخأتل ءاسأ هنكلو ءہضرف متي تدجو

 لصفلا / ةراهطلا باتك «ةيجلاولولا ٰیواتفلا ءتوريب ةيملعلا بتكلاراد ۲۳۹/۱-۲٥٢ رفاسملا ةالص

 وأ ةصحر رصقلا له وأ رصقلا مكح / رفاسملا ةالص «هتلدأو يمالسإلا هقفلا ۱۳۳۱۱ رشع يناشلا

 ملی اھت او اف (دنبوید لنشینرٹنا ىده ۲۸٤/۲ ةميزع

 ( سانا هبه | ۲۹:یئاضر یتد)

 ےس هک هم

 ےۓئاج وہ قودبس ےھت ےک ماما فامسمر گا کم
 نیر فاسمدنچ ہکا کی دءایگس ر چے ےک زان کر صع ںیم )۰٣۳(:- لاوس

 ولیکم دارا اک کر ںیم ز امن ےک رکو و ےس یر لج ےن سٹی ءںیہ ےس د هذي زامن ےس تعامج

 ربكم الس لوبضأر ھر وا ءاوہہ کیک ش یب ے دق یب قلم ںیہ ںیب ے ھت گولو درک ید

 کورکی رولر یکق وبس شی و اگں ورک ریزان تب یبا سیم بج کے ری لاوس ايد
 ؟اگل ورکی روپ بر طایک الا

 ھتاس ےک ماما ز امن یک زامن یھ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 جو یس ناک وہ لا شديت اسكس ماہر سٹہ روا ںیہ ےک “قوم نوک ا ذ اج ثوب

 ےہ س ںاہی بأ ںیہ ےک “نیلا کس اےس ركن تکرش ںیم ناكر یز امن نلارود ےس



 لامر ے__مرسمھتٹلس (0نالااشرا

 ےس تھر لب ای ہم ربی سوم کیر شے درشت اس ےک ماما فام یک یو آمو ج ہک
 ںی تر ثم اگے رکی رول ب روط ےک تال زام قام پا لم دعب وو قاف اب "وہ كيش

 مات نب سا ءےہ قحاب یھڑہ خاف روس لمد ی کوما 1 رد ینا سی ںیم سا وو کے رک

 تدار کیا یک ا یے اہم وبس اتقا یکر فام یو آے ركن لي ؟ ے قات اك وكول
 ها فو تا وو ا

 : ںیہ قفل تاب كرو لن قوأنف كس ماك أ راه سیب سا ؟اگ رکے بیعت کو
 وأنك دن ويد مولحل راو ملكا یتخ بد اص را يزرع تشم الوم ترضح-:فلا

 قوس تعارود یر روا ءاكك ذب ب روطےک قال تعار ود یا ليي دآم دك بس ےہ لغ
 وہا یکی أر قر رخ فرص لب :اگےر کس یت آر ت ںیم ںوتعکروو یگ تشمت ذم رب روطےک
 ۔ے اتر وبس ايدج ؛ اگے کت آر قو عاق اب سیم لانتكرود كر ارواءك

 ےک گر وین راهن تر ب حاصر ا لینی تنم الوم سرخ ف الشرب ےک نا ض:ب

 ہى ےہ ی تھک کیلی ےہ الم و دحق رتا ےک ماما فاسموکس مج ید آی ہکے تاب ہی سٹ یو

 نگر قبا وج ہوارنبا ؛اگےۓ اج یو رار ق ق ودبس اروا اک او للہ ؛اگۓ اج ايد سيئرارق نقل

 یھب رطس مج ےہ اینک تع دي عر ل وفود ےل سا اكتسب قبض رول هو اكسب
 مک یل اھت او اف اگے اج وہاروپ نذر وا یکے اج وہادآز امن اكس

 alva) | ملا یت )

 ؟ اگر لاباس نشو کت روح حب ےک لاق ا ےک رر ہوش

 كس ٹپ اف رول سیب لارسس یا ترور عب ےک لاق ا كرم وش -:(۲۲۳) لاوس

 وہ ںیم مكس لص نطو ورابوو ہیم ہی اےس اہ آے ےنپا تروکبج رھپ ؟گے رکر تام یگ

 ؟ كمت دبر صقاپ كت یر زامن ل ابيب روا ؟ لبي اگے اج

 :ںہ اھو رعب ےک لاقتاعر بوش - :دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا



 عو ے۵ ا ا

 رک یاب اتم ےس اکے تر لت کے یدرہوشودارا اکہ ویب لأ كس يب تلاع رکا ()

 ےگ ںیم کت سرخ کم دلاو ینپا ہد ءںیہ ےس ر لابدهريغد كن ےک ہدیبرداءاوہ لاقل کرہ وسیم

 اکے زا ی نو نر یب ے ےک سما نی تیا یکے اتے نا
 ےب ےس اکے وہ لتي نبا هدارإ اكس ارحب ےک لانا کے يب تلاع یکرسود )٣(

 بج روا اگے ر نو ےل ےک لأ لارسپ کت تشو یا ء كرم كلر ب ووو کک بج

 لئن اک أ لاس وت كاب باو يع كرك مخرب قلعتاكت ماق انا تلاد
 ےک سا می یو ہوہہ لاح تروصص یک یک ےل سا ءاك اج وہ نکو هرايود دليم ء اگے ر
 ( 2۳۹/۸ م اق لك ألق :داتسم)۔ اگ اج ید قلعتم

 ردل» .هلثمب لطبي هنطوت وأ هلهأت وأ هتدالو نطوم وه يلصألا نطولا
 (11 ٤/١ ةماقإلا نطوو «يلصألا نطولا يف بلطم «رفاسملا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا

 يلصألا نطولا لطبيو هب لهأت يذلا دلبلا وأ لجرلا دلوم وهو يلصأ نطو
 (ايركز ميدق 47/١ ١ رفاسملا ةالص باب / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا) .يلصألا نطولاب

 نطولا مکح نمو ...... هب لهأت يذلاو لجرلا دلوم وهو يلصأ نطو
 ئواتفلا») .هلثم وه امہ ضقني ءيشلاو هلغم هنأل ؛يلصألا نطولاب ضقتني نأ يلصألا

 ملك لاترثلاو تف (ايركز ٤ 5 3١ :مقر 0٠١/7 نورشعلاو يناثلا لصفلا / ةالصلا باتک ءةيناحراتاتلا

(AVF | Folds) 

 یگ اوایکں وتس ںیم مس

 ںڑتنس واب ے ىلاجومت یر آن امن اد تعکرر "لبي تلاع كرفس -:(۲۲۵) لاوس

 زلة اج اهي کار وا ؟ یاب اك تاج اھڑب رس اردد لب ؟ے مك يك یم ےراب ےک

 ؟ی ای یک ین اج یھ ل روپ
 سے راہ ےک لوح رس - : دعب امأ ایلصمواذماح باوجلا

 ییا وت هریو وم نيا قلك اي وم ی راك قلت ایءوہ ىرلج یکرفسر گاہ کي ہو لخت ررف
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 چ یر اسکا نم ؛ لاقل اضم لوك یم نھ ذب ہن ںی اں فاعم ضس و ںیم تلاع

 او مے لومعم رص ںیم ترروص يلا ولے ںیہ یک یر لج یئوک روا ءےاوہاربھ

 «ج ںیم ںوضرف فتق کے سر عكا وييدوا جس ايان ثوب سین اروا جس حلك
 (م0هر «مولعل راد یٹو ا: ليما ذ ها هر دوی وات )نس ليك بي لوتس

 يف ناك نأب الإو رارقو نمأ لاح يف ناك نإ ننسلاب رفاسملا يتأيو

 / راتخملا ردلا عم راتحملا در) .رذعل كرت هنأل ؛راتخملا وه اهب يتأي ال رارفو فوخ

 راد ۱۳۹/۱ رفاسملا ةالص يف رشع سماخلا بابلا / ةيدنهلا ئواتفلا ءايركز ٦٦٦/٦ ةالصلا باتک

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 فكرتلا وه لضفألا :ليقف ءرفسلا يف نٹسلا كرت يفاوفلتخاو
 فكرتلاو ءلوزتلا لاح لعفلا :يناودنهلا لاقو .اًبرقت لعفلا :ليقو ءاّصيخرت

 يفو ءاضيأ برغملا ةنس :ليقو .ةصاخ رجفلا ةنس يلصي :ليقو .ريسلا لاح

 تعرش اهنأل ؛اهب يتأي رارقو نمأ لاح ناك نإ هنأ راتخملاو سينجتتلا

 فكرت هنأل ؛اهب يتأي ال فوخ لاح ناک نإو «جاتحم هيلإ رفاسملاو تالمکم

 ٦۸۹۱۲ ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا ہہٹئوک ٠١١/۲ رقاسملا باب / ةالصلا باتك ءقئارلا رحبلا) .رذعب

 (روهال یمڈیکا ليهس ه ٤٥ رفاسملا ةالص يف لصف / يريبك ءايركز ۳۰۸۳ :مقر

 لاح ةاعارم يغبنيف ءرضحلاك رفسلا يف ةدكؤم ىقبت ال بتاورلا نأ

 رهظ ىلع اهب يتأي ىتح اهرخأ وأ اهكرت مهيلع لقثأ نإف ءاهنايتإ يف ةقفرلا
 راد ٦٢٤ :ص حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح ءىجارك ۲۹۰۱۷ ننسلا ءالعإ) .ةلحارلا

 می اھت لو اف (دنبوید ۲۳۹۱۱ رهنألا عمجم «دنبوید باتکلا

(alv / Els) 

©) 



 فوضو فوزا ے۳ ا

 و روا نر

 تی 0 نک عرروس

 ؟ے یکی قيقت یکن مرگ روس -:(07) لاوس
 سأروا ني ز ۓ لاتو کراتا -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 یب تبع یکہ لم اک تر دق كس أوج ءےاھکرام رف ر قم اظن کیا اکش گی کل ورایسورگکورا ےک

 ے رکی کو راد ب ےنپا ہد بج ے دا ہدایسرت بيير قس بس ےس نیم ز۔ےہ لکو

 لوم یلاو ذيب نیز قور یک روسوج ےب ے ا اج آل یش ناایمرد ےک نی زروا ج روس ےئوہ
 ياس اکہ ناچ لکا رو وو ےہ اج آر ظن ركل جک گہ ےہ ات اج نب ثداكر یب یب اے

 ںیم لسن ء ےہ ہصح کیلا اکم اظن و رر تم ےک یلاھنو کر اپت ثلا ب لاعرہب۔ےہ اتڑپ ب ناز وج ےہ

 ۔ے یکے تاعقاوروا تراحم دم 1پ سند قلتلك ا روا ات وہ یف لخت

 .ميلعلا رر ريد كلذ اهل ٌرقعْسُمِل یرُجَت ُسْمَّسلاَول :اىلاعت هللا لاق

 اهل يب حت ال ك

 یلص هللا ر تدع ا ےڑمی رم

 فرصنا مث ..... يلصي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ماقف ملسو هيلع هللا

 دمحف سانلا بطخف سمشلا تلجت دقو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 نافسخنيال اعا هللا تاب ترا زا سمتلا نإ :لاق مث ءهيلع ئنثأو هللا
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 .اوقدصتو اولصو هللا اوعداو اوربکف اهومتيأر اذإف ءهتايحل الو دحأ تومل

 (۹۰۱ :مقر ٥٣۸٦-۰۸۷ :ص فوسکلا ةالص باب / فوسکلا باتک ءملسم حيحص)

 راهنلاو ليللا ينعي يَنْوْحَبْسي کف یِف لك :ىلاعتو کرابت هلوقو
 نبا هلاق .ءامسلا كلف يف نورودي يأ نوحبسي مهلك رمقلاو سمشلاو
 رودي ال ءلرغملا ةكلفك وأ يحرلا ةديدحك کلفلا :دهاجم لاق ...... سابع

 (ضاير مالسلا راد ۱۱۱۷ :ص لمكم ريثك نبا ريسفت) .هب الإ رودت الو ءاهب الإ لزغملا

 اذه ناطلس ءاج اذإ ءهنود رصقي الو هودعي ال مّلعو ّدح لکل :ةداتق لاق

 يدي نيب امهدحأ ناك ءامسلا يف اعمتجا اذإ :هانعم ليقو .اذه ناطلس بهذ

 ءامسلا يف رمقلا :ليقو .اًضيأ سابع نبا هلاق ءاهيف ناكر تشي ال لزانم يف رخآلا

 ام نسحأو :ساحنلا لاق .هكردت ال يهف ءةعبارلا ءامسلا يف سمشلاو ايندلا

 هكردت ال سمشلاو ءعیرس ریس رمقلا ريس نأ عفدي ال امم هينبأو اهانعم يف ليق

 می اھت او تف (توريب ركفلا راد ۳۲۱۸ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا) . ریسلا يف

(ATVI / :رس Jo) 
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 ؟ے اتو ںویک ارك روس
 ؟ےایگزاراکل ا ؟ے اتم لوك ارك روس -:(012) لاوس
 ترا ذا یلاھتو کراپتر فلا ل کارو -:دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 ےہ وک روس نيش لإ ںیہ اچ مہ یک بج نايا ےہ یک اطع یورک روس ےن مک کں یہ ےت اکر

 کاتر وہ سیم تیلہاج ۂنام ز۔ ںیہ ےک لاڈ ٹوایکر یب شور كا روا ءںیہ تلح ر کرو

 دہ رکے یقافنا ےہ انک ركن اچ ابوکن روس نے ات آ یی تاو ما لولب ج ساتر

 ترظحجے راز اص ےک مالسلا يلع مرکا ىف ولے آں یی ہعتقاو اتنی س مرو

 تافو یکن أد ياش لآ تاب ےہ ںیم نك ذ ےک ںوگوا ذء ی یو تافو كنعد ثلا یر م اربا



 فوض فوزان ےس مم 07 نیا اواشرر

 تور وت اش سا ےن ملي یار یکم رکا ین نب ےس اگل نا کوک روس ےس جو یکے دام ےک
 ِتایآ ْنِم رَمَقْلاَو ٌسُمَّشلا َّنإ” :کی اض اشر تاب یم ےس مارک اسے وہ ےتامرف

 اًوُعْذاَو اوُلَصَف اَهْوُمشُيَأَر افهام الو دحَأِتَْمِل نايل امه هللا

 کی سن زد: لو ےس نیم لوقا کف زوردار یز تو للا

 هللا رواوحڑ زارغ وعبيد نہر کم تہ جازبا: ےتوہ روا ےس چو یکی تز یکی ا تافو
 (وركت ارث قر صرواورکا ارے یلاعن

 هللا لوسر دهع يف سمشلا تفسخ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 مث ...... يلصي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ماقف ءملسو هيلع هللا یلص

 سانلا بطخف سمشلا تلجت دقو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر فرصنا

 ال امهنإو ههّللا تايآ نم رمقلاو سمشلا نإ :لاق مث هيلع ئنثأو هللا دمحف

 اولصو هللا اوعداو ءاوربکف امهومتيأر اذإف «هتايحل الو دحأ تومل نافسخنی

 (۹۰۱ :مقر ٥٣۸٦-۶۸۷ :ص فوسکلا ةالص باب / فوسكلا باتک «ملسم حیحص) .اوقدصتو

 اوناك لالضلا ةيلهاجلا ضعب نأ مالکلا اذه يف ةمكحلاو :ءاملعلا لاق

 ؛امهل عنص ال ئلاعت هلل ناتقولخم ناتبآ امهنأ نيبف رمقلاو سمشلا نومظعي

 ناكو ءامهريغك ريغتلاو صقنلا امهيلع أرطي ءتاقولخملا رئاسك امه لب

 وأ ميظع تومل الإ نافسکنی ال :لوقي مهريغو نيمجنملا نم لالضلا ضعب
 توم فداص دقو اميس ال «مهلاوقأب رتغي ال لطاب اذه نأ نيبف كلذ وحن

 ةالص باب / فوسكلا باتك «ملسم ىلع يوونلا حرش جاهنملا) .هنع هللا يضر ميهاربإ

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۹۰۱ :مقر تحت ٥۸۷ :ص فوسکلا

 تاياورلا ضعب يف درو امك لوقلا اذه ببسو :خلا دحأ تومل :هلوق

 .كلذ يف سانلا لاقف تام ميهاربإ هل لاقي ملسو هيلع هللا یلص يبنلل اتبا نأ
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 يفو «ميهاربإ تومل سمشلا تفسک امنإ سانلا لاقف :نابح نبال ةياور يفو

 ال رمقلاو سمشلا نأ مومعزي سانلا نإ :لاق ريشب نب نامعنلا ثيدح

 .ثيدحلا ...... کلذک سیلو ءءامظعلا نم ميظع تومل الإ نافسکنی

 ريثات نم هنودقتعي ةيلهاجلا لهأ ناك ام لاطبإ ثيدحلا اذٰھ يفو

 :ءاقستسالا يف يضاملا ثيدحلا يف هلوق وحن وهو ءضرألا يف بكاوكلا

 .اذك ءونب انرطم :نولوقي
 بجوُي فوسكلا نأ نودقتعي ةيلهاجلا يفاوناك :يباطخلا لاق

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ملعاف ءررض وأ توم نم ضرألا يف ريغت ثودح
 ناطلس امهل سيل «هلل نارخسم ناقلخ رمقلاو سمشلا نأو ءلطاب داقتعا هنأ

 / فوسکلا باتك ؛مهلملا حتف) .امهسفنأ نع عفدلا ىلع ةردق الو ءامهريغيف

 (ىجارك 45 ٤/۲ ءتوریب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 4517/5 فوسكلا يف ةبطخلا يف ءاملعلا فالتحا

 امهب فوخي لجوزع هللا تايآ نم ناتيآ امهنكلو :دؤاد يبأ ةياور يفو

 ةالص باب / ةالصلا باتك ہدؤاد يبأ ننس .ةالصلا ىلإ اوعزفاف افسک اذإف «هدابع

 ملك ی اھت او طتف ١ ۱۷۷ :مقر فوسکلا

 ( lrرس: / ۱٣۳۸۱۰۷۲۸ھ(
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 تابارب وبن تو ےک کرک جروس
 ؟ے نونس لم یک تقول نترك نرو -:(018) لاوس

 لَ اچو ورش نارك رر بج -: دعب امأ اًيلصمو ادماح باوجلا

 نوذسم انھڑب زامن تعامج اب تعلرر الما مك شش لج ماع یک اپ ل چاس ےل ےک ںودرم

 ی نارمتل 1 ةروسروا وقبر وس : ااش ے اہ یک آر قل یم وطلب سا مکے یب ر تیر واج

 ںیم ساز ین ۔ےن رکی تا ےک رکے ىلا آی ےک رک تر ق لوط یئوکر گار وا ۔ےاج



 5۰۸ رنشسسسابزساسوسشتییورویر

 لوب لاب عار کرا ر ےک ےن و را ےک ر اوا د نت اھ ےک ی وف ی تیز رر

 هاذي وک( وم ت حلوم اکے اج سیم رس گا روا ںیہ ر لوغش یب رافغتساروا اعد کرد

 « لم ے تین یک وس امن تحد ای تحرر رد نا ےک لورعك بوم ہن بایتسد مام! الاد
 یک یک اک یکم اوآ کت نس سا لامر ؛ ںیہ قومي زاغ اھت اھت یم لور عك ھچن یت وخر
 ۔ اج ىف زای ھتاسےک مانجا ئل سا ےہ وم

 ءملسو هيلع هللا یلص يبنلا دنع انك :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نع

 لخد ىتح ه ءادر رجي ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ماقف ءسمشلا تفسكناف

 سمشلا نإ :لاقف ءسمشلا تلجنا ىتح نيتعكر انب ىلصف انلخدف ءدجسملا

 .مكب ام فشكي ىتح اوعداو اولصف اهومتيأر اذإو ءدحأ تومل نافسكتي ال رمقلاو

 ٠١( 40 :ف ٠٠۳١ :مقر 5١/١ ١ سمشلا فوسك يف ةالصلا باب / فوسكلا باتك «يراخبلا حیحص)

 يلصي :ان ءاملع لاق ءاهئادأ ةفص يف اوفلتخاو «ةعامجب يدؤت ةنس يهو

 «بحأ ام امهيف أرقي «تاولصلا رئاسك نیتدجسو عوكرب ةعكر لك «نيتعكر
 وعديو .يفاكلا يف اذك ءامهيف ة ءارقلا لوطي نأ لضفألاو .طيحملا يفاذك

 .جاهولا جارسلا يف اذك ءءالجنالا لامك سمشلا يلجنت ىتح ةالصلا دعب

 ءق ءارقلا فيفختو ءاعدلا ليوطتو ءاعدلا ىيفختو ةءارقلا لیوطت زوجبو

 باتك ةيدنهلا ئواتفلا) .ةرينلا ةرهوجلا يف اذك ءرخآلا لّوط امهدحأ ففخ اذإف

 ىواتفلا ءايركز ديدح ۲۱۳/۱ ءايركز ميدق ١517/١ فوسكلا ةالص يف رشع نماثلا بابلا / ةالصلا

 (ايركز ۳٥٣٣ :مقر ٥٥٦۷/٢ فوسکلا ةالص يف نورشعلاو عساتلا لصفلا / ةالصلا باتك ہةیناحراناتلا

 يف امك نارمع لآو ةرقبلا لثم نيتعكرلا يف يأ أرقيف :يناتسهقلا لاق

 لاق ءاّمئاق وأ :هلوق .ةيعدألا يف ةنسلا هنأل ؛اهدعب وعدي مث :هلوق ...... ةفحصلا

 :هلوق ءاتسح ناك اصع وأ سوق ىلع دمتعا ولو ءنسحأ اذهو :يناولحلا



 فوض ف وسكر ام ےس سہ... ۵أ و

 ءراتحملا درر .هؤادتبا ال ءالجنالا لامك يأ ءاهلك :هلوق .هئاعد ىلع يأ نونمؤي

 (ايركز 1۸/۳ فوسكلا باب / ةالصلا باتك

 ىواتفلا) .سمشلا يلجنت ىتح ءاعدلاو ةالصلاب لغتشي نأ نونسملا نإ

 ملك یل اھت او اف (ایرکز ٥٥۹/٢ ةیناحراتاتلا

 allen) | مس لامر ی و)
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 ؟اك اہم حت یئاوانوروکےس نک روس ایک

 E روم ١٣١٣و ج ١٣کے ایک 022ھ -:(009) لاوس

 ؟ے قی یک کیو لإ ؟ اگے اجوہ کاب ے اینو لیئاوانوروک رعب

 0 از -: دعب امأ ايلصمو اذماح باوجلا

 روس اك ا ء ےاجوہ یے راي يلح ايو لوك سيق لح وک ٠ر گم چاپ روس ےس رقاد

 اىراجي ہم دب ےک نم گم روس كس تركن کل گلاب كو ییا پا: سیا دانی لوك سس نارك
 م يانج یقاب کی رانی کے يوديقعارام < تاب یک کٹ ےنوٹ کپ ءیگےۓ اج وہ م
 تو وی29. لوك لي لا کک ک روس ع ف قوم لصر وا یم یکی اھت لا نوہ

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ۲٢٢٢( :مقر ةريط الو ٰیودع ال باب / مالسلا باتك ءملسم حیحص) .ةريط الو ئودع ال

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اهعمسي ةحلاصلا ةملكلا :لاق ؟لأفلا امو :لاق ءلأفلا اهريخو «ةريط ال :لوقي

 (؟١٠/51 يرابلا حتف ء٣٥۰۷ :مقر ةريطلا باب / بطلا باتك ءيراخبلا حيحص) .مك دحأ

 جرح اذإف ءریطلا ىلع نودمتعي ةيلهاجلا يف اوناك مهنأ ريطلا لصأو

 ةرسي راط ہار نإو ءرمتساو هب نميت ةنمي راط ريطلا ىأر ناف ءرمأل مهدحأ

 ءاجف ءاهدمتعيف ريطيل ريطلا جيهي مهدحأ ناك امبرو «عجرو هب مءاشت



 فوض فوصل ام سس ۵  او

 قطن ال ذإ «هل لصأ ال ام يطاعتب فلكت وه امنإو ...... كلذ نع يهنلاب عرشلا

 ريغ نم ملعلا بلطو «هيف ىنعم نومضم ىلع هلعفب لدتسيف ءزييمت الو ريطلل
 حدمتيو ريطتلا رکنی ةيلهاجلا ءالقع ضعب ناك دقو .هلعاف نم اهج هناظم

 ابلاغ مهعم حصيو ‹کلذ ىلع نودمتعیو نوريطتي مهرثكأ ناكو ...... «هک رتب
 .نيملسملا نم ریثک يف اياقب كلذ نم تيقيو .كلذ ناطيشلا نييزت

 دوعسم نبا نع نابح نباو وه هححصو يذمرتلاو دؤادوبأ جرحخأو
 امو” :هلوق .لكوتلاب هبهذي هللا نكلو ءريطت الإ انم امو .کرش ةريطلا :هعفر

 ءاكرش كلذ لعج امنإو ...... ربخلا يف جردأ دوعسم نبا مالك نم “الإ انم

 .ىلاعت هللا عم هوكرشأ مهنأكف ءاًررض عفدي وأ اًعفن بلجي كلذ نأ مهداقتعال

 نم :اًقوقوم ورمع نب هللا دبع ثيدح نم بعشلا يف يقهيبلا جرخأو

 الإ ريخ الو ءكريط الإ ربط ال مهلا :لقيلف ءيش ةريطلا هذله نم هل ضرع

 تحت 751/17-757 ةريطلا باب / بطلا باتك ءيرابلا حتف) .بكريغ هلإ الو «کر یخ

 ملك ىلاعتدطلاو تف (توريب ةیملعلا بتكلا راد ٥٥-١۷٥٥ :مقر

(AVI / FF: )و 

 تيقن" كل ولر ئبإي ےل ےک ترو اح تقو ےک نہ رک روس
 ا نر روک ا ل ماوع )۲۳٣(:- لاوس

 نہ اج ىف كل زج یکے دل لوك ةج اچ انلك ین ںیم نکل كلاب لا ء نیہ اپ ینرک ایا
 صا ای کوہ ایپ اٹکف نوہ یب الاد ےن وہ اک لأ شرد« نجس اچ لاک کچ یئوکے در ید رت
 ؟ے تقی ایکس یم تدار ش یکس ا نہ اگوہہاریپ

 یک ترا ھم ور -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ںی روک سیم لاوساز پا ؟ ےہ لكل وق دن اي کر طی لت تروا تقو ےک



 فن“ زا سس لب )نبت هاوار

 یرامہ ںیہ كل يكل یم ے رش اعم ملس ےس ا ےک بج یت لاو دنع راظب دوا ءںیہ لا ےب

 ٥۵٢۷۸( ےس ات وأفف)- تس اهانه رر ود ےس لوریقگروا لو اب دن ےہ یب اوکں ون: لوا

 a لاق راع یس یف سیم در رجا

 لقيلف هركي ام مكدحأ ىأر اذإف :لاقف ء ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الو لوح الو ءتنأ الإ تائیسلا عفدي الو ءتنأ الإ تانسحلاب يتأي ال مهلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲٦۳۱۱٢ لأفلا باب / بطلا باتک «يرابلا حتف) .هّللاب الإ ةوق

 ناك ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ ةديرب نع نسح دنسب دؤادوبأ جرخأ

 (توریب ةيملعلا بتکلا راد ۲٠٤/۱۳ لأفلا باب / بطلا باتك «يرابلا حتف) .خلا ءيش نم ریطتی ال

 ابلاغ مهعم حصيو «کلذ ىلع نودمتعيو نوريطتي مهرثكأ ناكو

 حتف) .نيملسملا نم ريثك يف اياقب كلذ نم تيقبو .کلذڈ ناطيشلا نييزسل
 ملك یل اھت او اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۲٦٢٢ لأفلا باب / بطلا باتک «يرابلا

 :AIP | FF) ین د)

 تر ر کے ذي فوسکزارف
 لي لاراب« کے اج گن ںرط كل وزان اع فوز ان یک -:(م۳۱) لاوس

 ؟ے نزیک

 وإ فوزان پر ےک فانحا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 تایاورو رعت ةحارص اتے سا ہے ىلاج ىتب زامن یک جٹ تت یک ےس اہ ڑی يبا
 ےک عو کر کیا یم تعکررہ کک وسكر امن ليو زن ےک تار طح آر ر شہلا ںیہ لوق

 أوو ےس نیشن ںیہ لوق اور شیک شے راپ لإ روا- ںیہ ےتوہ عراك ود اب

 ہرک کوکر ورحت سیم ںوتیاور نشر کے س ےہ انك ا ف انحأ تارظحرھگک ںیہ ے كل الدنا

 ے وہ لاش سیم لوفص ليي كت عاج وج )ںیہ نت اوخ ای ںیہ ہہ اجر ھع ناپ لفن ےک نے



 فوض ف وسكر یشسسھسھعسسسسسسسو را

 هيون ا اقروا ںیہ لوق اور یک ولرو ر حت ے بار اک آہ کب ج( ںیہ

 مالسلا ہیلع مرار وضح یاش کا چے ںولاو فص ین ایمرد ایام رف وک لوط پ آب جرم

 یہ وکر پ آی کاکا ید بحري ای لاھٹنار س ےس حور ےن لوبنأ ڈا لإ ےگ ھٹُاے غور

 ہت مر کر کام لولاو فص یی رک کو سینا كك لج سی رولر هدابود ںیہ سی
 ردت باح خاصا ےس جو کا ابلاغ وت اھت اوہ یب کیا لبي تقی عو کر رك الاع ؛ےہ اوہ

 کے یب اضاق ا ايتحا ئل سا ہے نقش واش لاری یوم لون ایاور یکع وار
 ےک کرد رخت یم فور ام وج ےل یہ ء ےاجایکل كر تاب رک وچول ت اب یاو ایتشا

 تواكب کب وج سیم رولر لأ نے الاد ی لپ ور لسا یھب ید زن ےک نا ؛ ںیہ لا
 ۔اگوہ ںی الاد ےناپ تعارووءوب کیر یز تش وج سیب وکےرسودرواءاگوہراحشالاو ےناپ تعكر

 نا ںیہ دراو قز رش ٹیداحآوج ںیم دعس یک روم سيب تاب ما یک سود

 ے چ یبا تشب تڑپ زام م السلا ہیلع مرکا ین : اشم« لن روكرن یھبں یتا بیج ضب سیم
 ےن باھ بج دعب ےک زامن ےگ وہ چ نارود ےک زاغ زامن یوا كك ےل فی 721

 روا ذرب ردنا ےک زامن لا ہک اہ رض اشا ےن پآ رم TA E ا

 اھت ہر وہ ہدہاشم اکی نج ےب اھتاہ رب ےک آں یم بج ہت ےگ ۓادھکد لاوحأ ےک مو تنج

 زامن سیم ںوتاور نج اني ںی رب ات ہر ٹہ ےب رکے کو وكم ےھت ب ر ٹہ ےب ںیم بج روا

 اك اج ایک ل ور تیصوصت یکم السلا ہیلع روکنا هس روز ى د بت تیفیکی کف وک

 ۔ کے اج ید لات يارب کے کل سکت ما

 عوک رب ةعكر لک «نيتعكر يلصيف فوسكلا ةالص ةيفيك يف فلتخاو

 ةعكر لك «ناتعكر يعفاشلا دنعو ءاندنع تاولصلا رئاسک نیتلجسو

 :ثيداحأب كلذ يف ةيفنحلا جتحاو ...... نيتاجسو نيتموقو نيعوكر ب

 نب ءاطع نع .يواحطلا دنع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثیدح :اهنم



 فوض فوسكر ان 2 )١( نيالا داشبرإ

 لوفر دع لع نول ھی لا ورفع هللا دع وهدم نع يقانبلا

 «دجسي دكي ملف «عفر مث ءعفری دكي ملف «عكر مث ءعكري دكي ملف سانلا ماقف ءهللا
 (۳۲۹/۱ راثآلا يناعم حرش) .کلذ لغم ةیناثلا يف لعفو ءعفری دكي ملف «دجس مث

 هللا یلص يبنلا نأ يئاسنلا دنع هنع هللا يضر ةركب يبأ ثيدح :اهنمو

 باب / فوسكلا باتک «يئاسنلا ننس) .هذه مكتالص لثم نيتعكر یلص ملسو هيلع

 ٤۹۲ ١( :مقر فوسكلا ةالص يف دوجسلا يف لوق

 لوسر أرق :هيفو .ملسم هجرخأ ءهنع هللا يضر ةرمس ثیدح :اهنمو

 فوسکلا باتك ؛ملسم حیحص) .نيتعكر ىلصو نیتروسب ملسو هيلع هللا یلص هللا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۹۱۳ :مقر فوسكلا ةالصب ءادنلا رکذ باب /

 دؤادوبأو دمحأ هجرخأ ,هنع هللا يضر ريشب نب نامعن ثيدح :اهنمو

 فوسك باب / فوسكلا باتك «يئاسنلا ننس 55/4 دمحأ مامإلل دنسملا) .مكاحلاو يئاسدلاو

 (۱۱۹۳ :مقر نیتعکر عكري لاق نم باب / ةالصلا باتك دؤاد يبأ ننس ء١٤٥۱ :مقر رمقلاو سمشلا

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ دؤاد يبأ دنع يلالهلا ةصيبق ثيدح :اهنمو
 يبأننس) .ةبوتكملا نم اهومتيلص ةالص دحأك اهولصف كلذ معیأر اذإ :لاق

 (۱۱۸۵ :مقر ةالصلا فوسك باب / ةالصلا باتک ءدؤاد

 نم عجرأ لوقلاو ...... لوقلا ىلع اهلامتشاب ةيلوق ثيدحلا هذه رٹکاو
 ثيداحألا حجرتف «لصألا ىلإ دري هيف فلتخا اذإ لعفلا نأ تملع دقو ءلعفلا

 ددعت ىلع ةلمتشملا ثيداحألا اًضيأو .ٍدحاو عوكر ىلعةلمتشملا

 لاحلاف ءلاجرلا فرفض فلخاوناك مهو ءنايبصلاو ءاسنلا اهآور تاعوكرلا

 هوجولا هذهلف ...... نايبصلاو ءاسنلا اهملع يتلا لاحلا نم لاجرلل حضوأ

 ةالص باب / ةالصلا باتك ہدوھجملا لذب») .عوكرلا ةدحو ثيداحأ ةيفنحلا حجر

 (يودنلا نسحلا يبأ خيشلا زكرم ۲۹۳۱٢ فوسكلا
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 یلص هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسک :لاق هللا دبع نب رباج نع
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلصف ءرحلا ديدش موي يف ملسو هيلع هللا
 «ةنجلا يلع تضرعف هنوجّلوت ءيش لك يلع ضرع هنإ :لاق مث ...... هباحصأب

 يدي ترصقف (افطق اهنم تلوانت لاق وأ) هتذخأ افطق اهنم ُتلوانت ول یتح
 يلع ضرع ام باب / فوسكلا باتك «ملسم حیحص) .خلا ..... رانلا يلع تضرعو «هنع

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۹۰٤ :مقررانلاو ةنجلا رمأ نم فوسكلا ةالص يف يبنلا

 نم دب ال لب ؛نيمايقو نيعوكرب حصت ال فوسكلا ةالص :اولاق ةيفنحلا

 باتك ةعبرألا بهاذملا ىلعهقفلا) .قرف الب لفنلا ةئيهك ءٍدحاو عوكرو ٍدحاو مايق

 SES تیل

 عوكرلا لاطأف عكر ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ ىلع متيور ام لمحن
 ةنجلا هيلع ضرع هنأ يور امل تاولصلا رئاس عوكر ردق ٰیلع ةدايز اًريثك

 یلص هنأ مهنم اظ مهسوؤر لوألا فصلا لهأ عفرف ءةالصلا كلت يف رانلاو

 فصلا لهأ ىأر املف «مهفلخ نم عفرف ءعوکر لا نم هسأر عفر ملسو هيلع هللا
 املف «مهفلخ نم عكرو ءاوعكر اًمكار ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لوألا

 ءمهسوؤر موقلا عفر عوكرلا نم هسأر ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوو عفر

 ام بسح ىلع اوورف ءنیعوکر عكر هنأ اونظ لوألا فصلا فلخ ناك نمف

 ءہوملع ام بسح ىلع اولقنف ءرمألا ةقيقح لوألا فصلا ملعو ءمهدنع عقو
 ةفقاو تناك ةشئاعو ءفوفصلا رخآ يف ناك نمل عقی دق هابشألا اذه لغمو

 القنف ءتقولا كلذ يف نايبصلا فص يف سابع نباو ءءاسنلا فوفص ريخ يف

 ۲۸/۱ اهتيفيكو فوسكلا ةالص يف لصف / ةالصلا باتك «عئانصلا عئادب) .امهدنع عقو امك

 ملكا یل اھت او ظتف (ىحجارك ۲۸۱۱۱ ءايركز

(AIP / FF: (ین و 



 فوضو فوزان a ا ا
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 ؟ىرساي كوم تأر ثق ربج ںیم فوسکز ام
 اے اج ىلومأرج تأرق وے اہ نہ زمن تس تعامج بج -:(0ا10) لاوس

 ؟ لايم ہہ آب لدي ريتا سسك ز اوآ كم ؟أرس
 مب لوقاكيعوبا مشن ماما ترضح - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لكنك بكت أرق ارم کید زن ےک ناص دبا ؟ یوم تہ آت آر ںیم فوز امن کے
 ۔ے گاہ یکی جت آر ی رج ل فوسکز امن وہ شبہ نا کٹ ماتا كل وي ذاهغركاا ذبل ؛ےہ

 ( نیول دف شا تلک ۲۵۹۸۸ ريس ا یوا )

 :يواطحطلا يفو .امهل اًفالخ ءهدنع امهيف ةءارقلا يف رھج الو

 «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح) .تارمضملا يف امك مامإلا لوق حيحصلا

 باتك «ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا ہدنبوید باتکلاراد ۲۹۸ :ص فوسكلا ةالص باب / ةالصلا باتک

 (ايركز ٤ ۳٥٣ :مقر 558/7 فوسكلا ةالص يف لصف / ةالصلا

 باتك ءراتحملا در) .ناتياور دمحم نعو رھجی :فسوي وبا لاقو ءرهج الو

 ملك لات رشاد تف (ايركز 1۷/۳ فوسكلا باب / ةالصلا

 ( ھ۰۱۸ / ۳۲:ی اجر یٹ د)

 ؟نوسكز انت قو ےک لاوز

 زارني وب نا آ قو اک لاو زرا یی © ےک رأى روم (۴۳۳]) ناو

 ؟ گے اج یھڑپ ےک
 س رحب لپ ےس لاوزفوسزاز -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 اکی اوز ںیم ی نمت ےل سا ہے لت جانسي زامن یک لو كت قو ےک لاو ز نی ےک لايتم
 ( لبو تع اشالاراد ۲۸۰۳ واتفلا نصا)۔ اج ایکم امتنا کت حعامج رکے کرد تو

 یلص هللا لوسر اناهن :لاق هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نع



 فوض فو سزا ےس ے۵ () الاشرار

 ةالصلا قلطأ ءسمشلا عولط دنع اناتوم ىلع يلصن نأ ملسو هيلع ٰیلاعت هللا

 اهنأل ؛عونمملا ليبق نم هوركملا ناف عونمم لكلا نأل ؛اهلفنو اھضرف لمشف
 ةبتر يف ميرحتلا ةهاركو ةبترلا يف ضرفلا ةلباقم يف ميرحتلاف ...... ةيميرحت

 ةبجاو وأ اًضرف ةالصلا تناك ناف ...... بودنملا ةبتر يف هيزنتلاو بجاولا

 ةدابعب اًهيبشت هيف ءادألا ببسب تقولا يف ناصقنل اهنأل ؛ةحيحص ريغ يهف

 باتك / قئارلا رحبلا) .ةهوركم ةحيحص يهف الفن ةالصلا تناك نإو ...... رافكلا

 ملی اھت او اف (ايركز ۳۰/۲ ةالصلا باتک / راتحملا در یجارک ۲٥۹/۱ ةالصلا

(APY | FF: r) 
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 نالعااکن ہر گن کی: لح ادر ظا ن ہر گے جو كل داب لب ی را -:(007) لاوس
 ؟ أب یگ اج ىتزب فوز امن وہ اک وہ

 اف وسرگا کے اماکن ءامقن -: دعبامأایلصمواذماح باوجلا

 زار یھب ے آد ر ظن گے ںوھگ کے جو کہ ر یو لواب نا: وہ بلل اذ ناگ نقل
 ( ۵۰۷۱ لک لا بانس )یگ اج تي فوسک

 اورداب ہانعم مكنع هللا جرفي ىتح اولصف :ةياور يفو يوونلا لاق

 هنوك فاخي يذلا ضراعلا اذه مكنع لوزي ىتح اهيلإ اوعرسأو ةالصلاب
 (ةيلودلا راكفألا تيب ٥۸۸ :ص ملسم حيحص ىلع جاهنملا) .باذع ةمدقم

 باتك ءراتحملا درر .هؤاقب لصألا نأل ؛يلص لئاح وأ باحس اهرتس نإو

 ملك ی اھت او تف (ايركز ٦۷/٣ فوسكلا ةالص باب / ةالصلا

 AYIA) / ٣۳:یئافر یی و)

 ([٭0آ
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 ماكحا ےک تيم

 ان ذي“ نوجا یل ناو شان لانا كس ملسر یخ

 سأروا؟ ل تلح اي دلدازارکن ربت كل اتنا ےک مر تاک -:(۲۳۵) لاوس

 ؟ںیہ ےک ام مکے

 ا اپ لانا ےک مس یخ -:دعبامأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ىكنأتبلا ےہ ںیہن عج رح یئوکی ھچں یم ےن رک پٹ تیز ترک جر ھگےک سارواءںیہ تک هز

 قشم: فليم اانا ایپ وكنا اكل اسم ےک تیم) - ےس اچ انوہہ شی اش سیم تاموسر ید شاخ
 ( پارکن و ڈرو ىئاق بحاص نئ معن

 ىلع ْمُقَت الو اَدَبَأ كام ْمُهْنِم ٍدَحَا ىلع لَصْت الر :ٰیلاعت هللا لاق

 ىنعمب ىلع نأ مهضعب مالك نم مهفيو «هنفد لوتت الو هيلع فقت ال يأ هرب
 بتكلا راد "475/4 يناعملا حور) .ةرايزلل وأ نفدلل هربق دنع فقت ال دارملاو ءدنع

 (توريب ةيملعلا

 نمو .مهنم وهف موق داوس رثک نم :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع
 لاوقألا مسق نم ةبحصلا باتك / لامعلا زنک) .هلمع يف اگیرش ناك موق لمع يضر

 می اھت او اف (۲ ٤۷۳۰ :مقر ۲

 )2ا1۵ / ۱۴:ا ر و )



 ماا س 0(۵ نیل اداشر

 و0 ںیہ ر فر ظ لس ب ےک تیم ککے وہ رات ہ زانج

 شیٹ تلمس کپ ےک تیم ککے وہ رات و زانج دعب ےک ےنرم -:(۳۳۷) لاوس

 ؟ تاي ےھکر

 روا ۓاجایکف رطل ساكت يم -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لوم ی اکے کر ر ط یا ۔ےۓاجایکف رطل بقدر دوا « لي اہ ےک رب فرط یکب وج
 (۲۴۳۵ دنبوید مولتلاراو یئو و )ےس بس اتم ی بروا ے

 هرهظ ىلع ءاقلتسالل زاجو ءةنسلا وه هينمي ىلع ةلبقلا رضتحملا هجوي

 .ةلبقلل هجوتيل ًاليلق هسأر عفري نكلو ؛اننامز يف داتعملا وهو ءاهيلإ هامدقو

 ردلار .هلاح ىلع كرت هيلع قش نإو ءحصألا ىلع رسيت امك عضوي :لیقو
 (ايركز ۷۷۱۳-۷۸ ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك «راتخملا

 رورعم نب ءاربلا نع لئس ةنیدملا مدق امل مالسلا هيلع هنألف ههيجوت امأ

 رضتحا امل ةلبقلا ىلإ هجوي نأ ىصوأو ءىكل ثالثب ىصوأو يفوت :اولاقف

 ٠١ 4/5 رئانحلا باب / ةالصلا باتك ءريدقلا حتف) .خلا ةرطفلا باصأ :مالسلا هيلع لاقف

 مل لترا اف (توريب ةيملعلا بتكلا راد

(AY | 2:) 

 رصقم كو زانج زان

 روا ے ان رک سرففم ے اعد كل ےک تیم ر ضقت اكزارغ كو زانج -:(0ا4) لاوس

 لا قا اتا تا رح كدت عراف نعال زارت نقع
 یکے سما ایک مليار كك فخم ے اھو ئل ےک تدم ھگر گا ے اجب ےک زامن كه ذانج

 ؟ے تاكا يكلي ےن ركا وأ امن کہ زانج یب تدير شروا ؟ ٤ے اوم اروا رص



 ماك اه تم ےسےسسس2غےم سم ا) نین لاواشرا

 تلر ولہپ ۴ل ب رده زانج زامن -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 : لو كك ے ری ظن یگ

 کس ا ےن مالسلا يلعب ۔ے ن نامے رسد اك ارسلي کرب لوا (۱)

 ۔ےایا فراش ںیم ل وقتل ںونارلسم

 موم ےس فرط یکں ولاو نحب زامن تّقیفترد ہ زانج زای کے ييولبييارسود ()

 ےک لاقتدثلا ہدحاق اب رکوہ یر شیپ ہک س شرافس یک سراب رد ےک یلاتدللا ئل ےک تيم

 ترفغم ع اهو ےل ےک سا روا ںیہ ےس ر ےد یباوگی کن ایا ےک موه لأ شیٹ راپدد

 ۔ے اناجايإيولببياكشرافس یم لامك يوك ٹیم ےہ رک

 ےک تیم ےس ترش شش هذانج زامن کر ظا ییہ شی سا تاب متا رسمت )۳٣(
 كرش یز امنرکآں اہیب گول نت اکے اتوب ناماساکی وا وج لد یکن قلت وارتا لو
 ۔ںیہ بدول

 رک ےہ لادا یکت وم ینپادوخ ےس ےن کت کرش کے يولبب اھتوچ ردا (0)

 ۔ےرجلر ذر یگ کت وم

 ٠کے اج وہ قران سا وے کرافغتتسا ےک کر داوم ن کیر سہ زانج یٹدآیئوکر گا با

 رگ کے اج نرل وول ی دال سو ء ےتوہ لل سا ے سود ںیہ دص اقم رگیدوج ناک

 مالعا لع رکا یھب ۔ےئاج کن اتت وہ قومه ےرکت کش یش ہزانج زا وہ ند ذع لوك

 ےزانج وج روا ے اتم باث طارق ليا اوم کی شش م زامن کے زانج شوج کا ار ےن

 مکی کس أرك رف و ؟ے اڑ انکار یت کی گاھ وب طارت ود ےس ا ۓاج ککن اتسربق قت اسكس

 ۔ے هدئاف جاكت یم لیٹ لا زين ۔ےہ ہد افا ڈ ب قحاب پل:ے ربارب ےک اہ دعا داد ق کے
 یکس ا ںوم کی شیو آ۴ *سی ے ز انج ےک سض” کا بامر ف یکی ےن مالسلا ہیلع رہی

 جهر اک وف نیں یم تروا ے ورک اکوس لیٹ تيياور تروا “ےہ یک ترففم



 ماك اه تيه ےسےسےسٰے سے ا) سالادا

 رکے تاب کت رفغم یھبی کن ا ںیہ ےروہ کی م کول وچ كب تاب کر ستروا

 ترقخم یتا یک ولاو ےن رکی مکر ش ںیم ےززانج ےک تاوما ضمك يامر ف ےن مالا لع

 ۔ ےگ اج ان وہم امت ادصتلاب ےل ےک ےن رک سا عوكل ئاضف نا كس لإ« لين ےنتدامرف
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ةوعدلا ةباجإو سطاعلا تيمشتو مالسلا در :هيخأ ىلع ملسملل بجت سمخ
 ملسملا قح نم باب / مالسلا باتك ءملسم حیحص) . زئانجلا عابتاو ضيرملا ةدايعو

 ۲١٦٢( :مقر مالسلا در ملسملل

 نم ام :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اوعفش الإ «هل نوعفشي مهلك «ةئام نوغلبي نيملسملا نم ةمأ هيلع يلصت تيم

 ٤١ ٩( :مقر هيف اوعفش ةئام هيلع یلص نم باب / زئانجلا باتك ءملسم حیحص) .هيف

 :لوقي ملسو هيلع هللا یلص يبنلا تعمس امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 الإ ایش هّللاب نوکر شی ال الجر نوعبرأ هتزانج ىلع موقيف تومي ملسم نمام
 (۳۱۷۰ :مقر زئانجلا ىلع ةالصلا لضف باب / زئانجلا باتك «دؤاد يبأ ننس) .هيف اوعفش

 نم :لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نع هنع هللا يضر هللا دبع نع

 یزع نم رحأ يف ءاج ام باب / زئانجلا باوبأ ءيذمرتلا ننس) .هرجأ لثم هلف اًباصم ىزع

 (۱۰۷۳ :مقر اًباصم

 هيلإ ةباتکلاب وأ هيدل يئاملاب توم ريغب ولو يأ ءاًباصم ىزع نم :هلوق

 مظعأ وحنب هل ءاعدلاب وأ رجألا دعوب ربصلاب هلمحيو ءهيلع ةبيصملا نوهي امہ

 لغم يزعمللف يأ هلف ركشلا كقزرو ءربصلا كمهلأو ءرجألا کل هللا
 ةفحت) .هلعافك ريخلا ىلع لادلا نأل ؛هربص ىلع باصملا رجأ وحن يأ هرجأ

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ٥٥۸/٤ اًباصم ىزع نم رجأ يف ءاج ام باب / زئانجلا باوبأ «يذوحألا
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 یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ي يضر ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع

 دا رفق نأ لج وزغاهللا ىلع ىقوملا مارك لوا نإ :ملسو هيلع هللا

 هللا لو اخ لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع ينشدح

 .هتزانج عبت نمل رفغي :لاق .ہربق يف نمؤملا هب فحتي ام لوأ نع ملسو هيلع هللا یلص
 یلص هّللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءءاطع نع

 رفغي نأ تام اذإ ةمايقلا موي نمؤملا دبعلا هب ىزاجي ام لوأ نإ :ملسو هيلع هللا
 .ملعأ هّللاو «فعض ديناسألا هذه يف ءہتزانج عبتي نم عيمجل

 نع ةرمح نب كاحضلا نع هلوق نم يرهزلا نع كلذ يورو

 رضح نمل رفغي نأ لجوزع هللا ىلع نمؤملا ةمارك نم غلبي :لاق يرهزلا

 راد ۸۸۱۸-۸۸۲۱ :مقر ٥٥٣/١١ ةلبقلا لهأ نم تام نم ىلع ةالصلا / ناميإلا بعش) .هتزانج

 می اھت شاد اف (توريب ةيملعلا بتکلا

 AVIN) | ٭:ٰئ اجر یی و)

 ؟رل جاب لدتنم ركراجأ تس وج *زانج زامن
 ےک لبق کلپ ء ںیہ ےک ور اتا لت كو اوبك سہ زانج زام -:(۲۳۸)لاوسس

 ؟ے تی رطاس نوک: ںیہ تح ڑبزامرکن یاب لیک ولی روا ء ںیہ ےک ر يجري وأ

 نج لوم کاپ بس يروا ۶ا -: دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 اوج وہ كلاي صح اک وار واو کا ان الم اکے وج رگاروا ےہ تسرد ہزانج زامن ى ركن یب
 یا روا ۔ے ںی تاب یک رح لوك جس یتساج یھڑب زامن كرك كر ربی يوأ ےک یا کر ا

 امیج ضرغلا « لن تلح عاب زامن یھب کوہ كرب نیب زر کرا اج وہ كاي تو

 ( لیا ۵۸۸ے دو وأف)- 2 اهايلركل ٠فا ںووہ وم

 ةرجألا وأ ةنبللا نطاب ىلع ةساجنلا تناك اذإ :اهحرشو ةينملا يف ركذو



 مئا اا( اوشا

 (ايركز ۳۸۷/۲ ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءيماش) . زاج اهرهاظ ىلع ىلصو

 ماقو هيلعن شرتفا ولو ءزجي مل نالعن هيلجر يفو ءةساجنلا ىلع ماقول

 ةالص يف نيلعنلا ىلع مايقلا نم اننامز يف لعفي ام ملعي اذهبو «تزاج ام هيلع
 / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا) .ىفخي ال امك «نيلعنلا ةراهط نم دب ال نکل ءةزانجلا

 ةياغ «يونكللا لئاسر ةعومجم ءیچارک ۱۷۹۱۲ هتالصب قحأ ناطلسلا لصف لوأ ءزئانجلا باب

 (یچارک نآرقلا ةرادإ ۲۹/۱ ةالصلاب ةقلعتملا لاعنلا ماكحأ :لصف / لاعنلاب قلعتي اميف لاقملا

 اذك ءهتالص زجت مل نابروج وأ نالعن هيلجر يفو ةساجنلا ىلع ماق ولو

 يلي ام ناك ءاوس زاج امهيلع ماقو هيلعن علخ ولو .يسخرسلا طيحملا يف
 باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا) .اًرهاط مدقلا يلي ام ناك اذإ اًرهاط وأ اًسجن هنم ضرألا

 راد 7/١" هريغو ةروعلا هب رتسي ام ةراهط يف يناثلا لصفلا ءةالصلا طورش يف ثلاثلا بابلا / ةالصلا

 ماكحأ باب / ةالصلا باتك «حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ةالصلا ضئارف يف يناثلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيناحراتاتلا ٰیواتفلا ہدنبوید باتکلاراد ١۸۲ زئادجلا

 ملی اھت او اف (ايركز ١ ۱٥۹ :مقر ۳۱۸۲ اهبادآو اهننسو اهتابجاوو

 (ھ۲۹۸۵٣۱ / ۳: اضر یت و)

 ےس اج ان ثوم ت فو سکتا شیو انج زام
 ےن زوجت قو سر تاپ تذو تريم الس س زان كو زانج -:(۲۳۹) لاوس

 روا ء ںیہ تتكسر ےس دناب كول ضن ںیہ نيبو وجي يتب وت ترجم الس کوا ضن ؟ ا
 رومي تاپ ںایاب ہپ سري م الس فرط ںی اہ روا تاپ ںایادرپ سرك م الس فرط ںی او ضب

 ؟ے یل اس نوک نإ ںیہ يسد
 ر لتس سا ےن رب اک آے راہ -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ے رد ڑوھچ تا لود یا لیپ ےس مالم کہ ریب تاب عم ےس بسك يامر في و ترک کب



 ماك تم سس یے سس )١( ناسا اش

 یون ایعدل جا دبشر قم لوم ترضح۔ ںیم اج بلس رك وچ تا طظافلُا ےک مالس نیل لإ اہ

 ان الوم ت رضحت تمم الا يقف ترے رام ناک ؛ ےس ید ع رت وکی سا سیمی اتفنلا نتا ےن

 لمي یی ۔ے شت نکی کں وت اپ ںونود ںیم سا کے اعلك یم یو ا حاولت صر ومجیتفم

 عروضو سا ئل سا ںیہ حر یک ےن ںیہ ر سامعین اب کیر تار وا ںی جرح یک ںیم و ڑوھچ

 دارا «م دف ے۱ ۵ر۱ قواتفلا دارا ری دج ۳۱۳۸۵ دنب بو مولعلاراو واف ) ےہ رتا“ ول ۓ اج ایانب ہن ثنب

 ( ليا ذه ه ۵/۸ دومک ای رکزدیدجا ۰۹ یا تیک کلا

 ءدقعی ىتح نونسم ركذ ىقبي ال هنأل ؛عبارلا ريبكتلا دعب دعقی الو
 لصف / ةالصلا باتك ءٰیواتفلا ةصالح) .نيتميلست ملسي مث نيديلا لحي هنأ حيحصلاف

 ةفص باب / ةالصلا باتك «ةياقولا حرش حرش ةياعسلا ہدنبوید ةيفرشألا ةبتكملا ۲۲٥۱٢ زئانحلا يف

 می اھت او اف ۱٥۹۱۲( ةالصلا

(alr | ID 

 يركن ید ےک زامخریخلوک تير مان وروكم نك, و کا ڈرا

 ؟ج اک
 لاا ںیم شرم ےک اورول ک الم ب نوف ےن بحاص کیا -:(0070) لاوس

 ليث قوم یھب اکے نا پہ زانج زامن یورک کاپ ےن دوخ ےن سلول نيف رن یکے او ےک
 ؟ںیب مکا کم تكا مت امج ول ےن ںوہ ا اد

 الج يكلي ترو کسا -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ک املك اقف لكل ويك شیو ذي زانج زامن تداوي کاج ر ریت یکن اردنا ےک نور ۳

 کے وہ مک ام ند کج نا كك بات اک کت تو فرفش

 ( لیا ے۸ دو ی واف )ےس ق اج یہ ز انج زامنے وار ت لے ریما

 ناک - ءادوس ةأرما وأ - دوسأ الجر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع



 ما مآےک تم سس حملے سس )نسر

 , تام :اولاقف ءهنع ملسو هيلع هللا یلص يبنلا لأسف ءتامف دجسملا ميقي

 ىلصف هربق ىتأف اهربق :لاق وأ «هربق ىلع ينوُلُذ ؟هب ينومعنذآ معنک الفأ :لاق

 ٥٥۸( :مقر دحسملا سنك باب / ةالصلا باتك ءيراخبلا حیحص) .اهيلع

 بدنو ءریخلا لهأ زئانج دوهش يف بيغرتلاو ءاعدلاب ةأفاكملا هيف

 .توملاب مالعإلاو هيلع لصي مل نمل هربق دنع رضاحلا تيملا ىلع ةالصلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۷۲۸/۲ خلا دجسملا سنك باب / ةالصلا باتك «يرابلا حتف)

 ربقلا ىلع ةالصلا امأ :اطوملا حرش يف - هللا همحر - يناقرزلا لاق

 نئسلا ءالعإ) .ةعامجو يعخنلاو ةفينح وبأ لاق هبو ءروهمجلا اهتيعورشمب لاقف

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۸

 ال نمم وأ لسغالب اهب وأ ةالص ريغب بارتلا هيلع ليهأو نفد نإو
 ريغ نم هخسفت نظلا ىلع بلغي مل ام اًناسحتسا هربق ىلع يلص هل ةيالو

 (راتخملا ردلا) هيلع يلص هخسفت يف کش ول هنأ هرهاظو .حصألا وه ءریدقت

 قحل اهنأل ؛ةئلاثلا يف اًراوجو نييلوألا يف اًضارتفا يأ :هربق ىلع یلص هلوق

 تیملاو اًدربو اًرح تاقوألا فالتخاب فلتخي هنأل :حصألا وه هلوق .يلولا

 :لیقو ءةرشع :ليقو ءمایأ ةثالغب ردقي :ليقو .رحب .ةنكمألاو الازهواتمس

 / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا ءايركز ٠۲٠١/۳ ةزانحلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا در) . رهش

 تيملا ىلع ةالصلا يف سماخلا لصفلا / ةالصلا باتك ءةيدنهلا ٰیواتفلا ءایرکز ۳۱۹/۲ زئانجلا باب

 ملی اھت او اف (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد 0

 I) | می ئافر ید )

 ہزانچزامن ٹا اع
 یے راہ گچ ییا یم کا نتي ؟ سبني ےہ ره زانج زادہ ات -:(001) لاوس



 ما 0اےکس تم ا( نیھنا لاواشرا

 ب ماتم ےنپا مہ ايك ےک اہ لات ںاہج ۓاجوہ لاننا اکی و آے ب کای بيرق يزرع

 ؟ںیہ ےک مارد زانج زامن کس اے و ےس ر

 یکی یر ےک فانت اء اف -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 لإ تارطخو و ءے لينكس کید زن ےک ا كو بلا ؟ لامي رانج زمن نار اذ

 یک اھم کا ترحب اش ےن مو ہیلع وا لس ركا ین کں یہ ےت رک ل الدتتما ےس ہعقاو

 ترحب کے س ےہ فتقوم اکہ تح تارک نیک: یعنی ئامرفاوآ یم هرونم دي همه انج زامن شات اذ

 اوم امت ےس ےن اسےک م اللاوو ولصلا اع مرلا یو روکے ایک تیصوصت كى ايش

 زامن ےن پآآ کس اھت ساس ےک پآ ايوكم زانج اک شام ترضروا ہت كك كل انب

 ۔قکلج یئاپ یی یم ےزانج ےک روا یک تاب لاعب
 057 نیب امرودروا توخرودذ لوم تزاج! كوز انج زام ات ارگ کیے رسد

 م کہ ہ لد کت اب سا ھج ءا یری وکروا یکس ا نیک ںی اچ ی س شرا
 روار یخ اعد ے ےک تیم ے اج ےک زانج زا ایت اف ے سا ؛ے ليكم ام ےل ےک بس

 - تس اجانركم انتا اکہ رنو با د ل اسیا

 ىلع ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ةالصو ...... بئاغ ىلع حصتالف

 زئانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .خلا ةيصوصخ وأ ةيوغل يشاجنلا

 (یجچارک ۲۰۹۱۷۲ ءايركز ۳

 زوجت ال اهنأ ملع ديقلا اذهبو «يلصملا مامإ هعضو :اهطئارش ةحص نم
 ىوس بئاغ ىلع لصي مل مالسلا هيلع هنأ ةيصوصخلا ليلد مث ...... بئاغ ىلع

 دق هنأ مث «هنم ىأرمب ناكو هل عفر هنأب هيف حرص يشاجنلا دنع نمو ءءالؤه

 ناك هيلإ سانلا نعأ نمو ءاهريغو تاوزغلا يف ًابيغ مهنم ءریثک قلخ يفوت
 ىلع ناكو ءمھیلع یلص هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع طق رثؤي ملو ءءارقلا



 ماه تم ے__ے-_ےےسے_-م__ے_۹_ےىےہاز نا اداغر

 دحأ نتومی ال :لاق یتح صرحلا ديدش هباحصأ نم يفوت نم لک ىلع ةالصلا
 يف لصف / ةالصلا باتک «ريبك يباح) .هل ةمحر يتالص ناف «هب ينومتنذآ الإ مكنم

 (روهال یمڈیکا ليهس ٣۸۳-٦۸٥ :ص هيلع ةالصلا يف عبارلا «زئانجلا

 ملف مهب عمسو «هنع نوبئاغ مهو ءريثك قلخ ةباحصلا نم تام دقو

 «يراقلا ةدمع) .هرضح ىتح ضرألا هل تيوط هنأ درو ءاّدحاو اًبثاغ الإ «مهيلع لصی

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۰۱۷۲۱۸-۱۷۳ هسفنب تيملا لهأ ىلإ یعنی لجرلا باب / زئانجلا باتك

 ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ وهو «همالك عفد هيف كل رهظي ام لوقنف

 ناف .مومأملا هاري الو مامإلا هآر تيمك هيلع ةالصلا نوكتف ءهآرف هريرس هل عفر

 ام درو :تلق .لامتحالا درجمب هيف يفتكي الو ةنيب لقن ىلإ جاتحي اذه :تلق

 نيصحلا نب نارمع ثيدح نم (هحيحص) يف نابح نبا ىورف «کلذ ىلع لدي
 اولص اوموقف يفوت يشاجنلا مكاخأ نإ” :لاق ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا نأ

 ال مهو اًعبرأ ربكف «هفلخ اوفصو ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ماقف ءهيلع

 نع ريثك يبأ نب ىحي نع يعازوألا قيرط نم هجرخأ .“هيدي ننج نأ الإ نونظي

 :ىيحي نع هريغو نابأ قيرط نم ةناوع يبألو «هنع بلهملا يبأ نع ةبالق يبأ

 (هبابسأ) يف يدحاولا ركذو .“انمادق ةزانجلا الإ ىرن ال نحنو هفلخ انيلصف”

 ىتح يشاجنلا ريرس نع ملسو هيلع هللا یلص يبنلل فشك :لاق سابع نبا نع

 ىلع لصي مل ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ كلذ ىلع لديو «هيلع ىلصو هآر
 لصي ملف مهب عم نوبئاغ مهو ريثك قلخ ةباحصلا نم تانم دقو ہریغ بئاغ
 نب ةيواعم وهو هورضح ىتح ضرألا هل تيوط هنأ درو ءاّدحاو اًبئاغ الإ مهيلع

 یس بانك ےس ىف يتاربطلا تيبتح ئور<ينزتملا ةيواعب

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انک” : لاق «ةمامأ يبأ ثيدح نم (نييماشلا



 مئا اا( اوشا

 نب ةيواعم نإ !هللا لوسر اي :لاقف ءمالسلاو ةالصلا هيلع ليئربج لزنف كوبتب

 :لاق ؟هيلع يلصتف ضرألا کل ىوطت نأ بحتأ «ةنيدملاب تام ينزملا ةيواعم
 نم نافص هفلخو هيلع ىلصف ءہریرس هل عفرو ضرألا ىلع هحانجب برضف !معن
 / زئانجلا باتک ءيراقلا ةدمع) .“عجر مث كلم فلأ نوعبس فص لك يف ةكئالملا

 م ای اھت للاو طف (توریب ةيملعلا بتکلا راد ۱۳۱۸ :مقر تحت ۱۷۲/۸ ةزانحلا ىلع فوفصلا باب

۱٣۱۸۹۸۷۳ | ls)ھ ) 

 انهو انج زامن ںی لاب یر امن كي ےک رم
 ےس رر روا بتکصح اکی یب لپ ذكري كره -:(۲۳۲) لاوس

 ے ےک ےسردم یا کچی وج وے ینا یک وا امن ںیم كح ےک يوأروا ءاھت ایگ انب ےل ےک

 ؟سئني ے قكاج كادأ» زانج امن لابي« راغے دودج ےک ر چ یر شوج هس ايكيا

 لا اکے چی گا لب تروص لوتس -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 باک )۔ےہ لا رم ےہ زانج زامن ںیم لأ تے اهكا حك چ ردا ےس ار ورش
 ( 0م راسل زاولا

 يف ال ءادنقالا زاوج قح يف دجسم وهف ديع وأ ةزانج ةالصل ذختملا امأو

 راتخمل ردل) .ةسردمو طابرو دجسملا ءانفک ضئاح بنجل هلوخد لحف «هريغ قح

 (ايركز 570/7 «یجچارک ۱ اهيف هركي امو ةالصلا دسفي ام باب / ةالصلا باتك «يماشلا عم

 هنأ حيحصلاو ؟دجسم وه له هنأ نيديعلا ىلصم يفاضيأ اوفلتخاو

 ةالصلل دعأ هنأل ؛فوفصلا لصتت مل نإو ءءادتقالا زاوج قح يف دجسم

 باب / ةالصلا باتك «قئارلا رحبلا») . ضئاحلاو بنجلا لوخد ةمرح يف ال ةقيقح

 (هنئوك ۱۸۷/۲ ءايركز ۳۲۸۱۲ هتالصب قحأ ناطلسلا :لصف زئانجلا

 .سدقلا دجسمک زئج دجسملا يأ هحلاصمل اًبادرس هتحت لعج اذإو

 (ايركز ه 47/5 دجسملا ماكحأ يف بلطم / فقولا باتک «راتحملا در عم راتخملا ردلا)



 مکاتب ا( ااداشرا

 هب عفتنا اذإ هنأل ؛زوجی نیملسملا ةماع هب عفتني ءيش هتحت ناك اذإ

 هلعجو ءاتوناح هتحت لعج ول... اًضيأ اىلاعت هلل كلذ راص «نيملسملا ةماع

 اذكه ءادتبالا يف لعج ول هنكلو ءكلذ بحتسی ال :لیق ءدجسملا ىلع افقو

 .هتحت يذلا فقولاو دجسملا زوجيو ءهيلع افقو راص هتحت امو ءادجسم راص

 ۲۷۱/٤٢ خلا هكلم لزي مل اًدجسم ىنب نمو :لصف / فقولا باتك «قئاقحلا نييبت ىلع يبلشلا ةیشاح)

 ملك یل اھت للاو اف (ناتلم ةيدادمإلا ةبتكملا ۳۳ ۰۱۳ «توريب ةیملعلا بتكلا راد

(AVI / سس os) 

 انركتيصو یکے نر کن تكتل یہ زانج امن ےل ےک شاك ويت
 رب تييج تاب ےس لاس ۸-۹ نايمرد ےک ويب کی أروادیز -:( 00١ لاوس

 کات ایدہ کے لپ ےس لانا ےن یویب روا ایگ م لانا اکی ویی كدي نایمرد ىإ با یھت
 ےس اک اہ ںیم ےزانج ےک سا دی ز بہ وہ ہن كيش یم ےزانج ےر م لئ اج م سی رکا

 ؟ے نامل كت یکی کین اعمروا ؟ لبني

 ہم ورم ینا دی ز لك ترول وس - : دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 روا ۔ے ںی اپتا لوكا كت مو یکی ديت ںیم ےراب سا ءےہ انكساج لب ےزانج كويت

 یل اھت دلا ہے کب ا ڈی اسیا وار ساعد ےس ترثك ےک سار کے ےہ لك لك ناعم
 _۔ے ركل ولس ن رتا ےک ںولاورھگےک قويت روا ء امر فاطع نار یکل اب ووكى ویی سا
 (۲۵۸/۳٭ وو ی وف :دافتس)

 اندنع هبرق سيل وه امب ىصوأ اذإ ام وهو قافتالاب لطاب وهام اهنمو

 رهنألا عمجم «هنئوك ٥٥٥۷۸ ءيمذلا ةيصو نأب / اياصولا باتك «قئارلا رحبلا) .مهدنع الو

 (یشتارک ٥۹٦/٦ هريغو يمذلا اياصو يف لصف / راتحملا در «ةيملعلا بتكلا راد 4

 عحري يذلا امأو لصف / اياصولا باتک «عئانصلا عئادب) .حصت ال يصاعملاب ةيصولا

 میل اھت او اف (یشتارک ۳٤۱/۷ هل ىصوملا ىلإ

 (ھ۴۷٣۱ ۸۱۰ / م۴ل افر ین )



 ماجاك تم سس ل سس )١( ناشر

 ؟اعد لم لعب ےک و زانج ام
 یقاچجہاےس کلا بحاص ماما دعب ےک مالس شیشی و زانج زامنایک -:(000) لاوس

 اک اعد كح را ےس متم هللا یر مارک سر وا مکے یلع دا یکم رکی ایک؟ں یہ ےک ارکا و

 ۔ ںی اير ف تحاضو ؟ےہ ات تومث
 لا ےاعررخے اجد زانج زامن -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 تیمدعب ےک ریہ سیروا ےس فیر شدورد دعب ےک ر یکی سود ہے ان دعب ےکر يكلبي س

 ہار ددروا تور ود ؟ے ترورضایکی کاعد ون سزا عب ےک مالس ےہ اعد لكك ررفغم یک

 لئاقر وا فالخےک تدر شرار صاري یر طی ا ءانلم ليات ومش اك اعد دعب ےک ہ زانج زامن تس
 ( ليتر ذه« ۹ر۸ يروى واف )ےس کک ر

 ةالص يف ةدايزلا هبشي هنأل ؛ة زانجلا ةالص دعب تيملل وعدي الو

 :مقر تحت ١ 49/4 اهيلع ةالصلاو ةزانجلاب يشملا باب / زئانجلا باتك «حيتافملا ةاقرم) .ةزانجلا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۷

 .ءاعد اهرثكأ نأل ؛ةرم اعد هنأل ؛ زئانجلا ةالص دعب ءاعدلاب موقی ال

 ءايحإ راد ۸۰/٤ زئانجلا يف نورشعلاو سماخلا / ةالصلا باتك «ةيدنهلا ئواتفلا شماه ىلع ةیزازبلا)

 (توريب يبرعلا ثارتلا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 اذإ باب / حلصلا باتك ءيراخبلا حیحص) .ڈر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم

 ماكحألا ضقن باب / ةيضقألا باتك ءملسم حيحص ء۹۷٦۲ :مقر ۳۷۱۱۱ روح حلص ٰیلعاوحلطصا

 ةنسلا موزل يف باب / ةنسلا باتك ءدؤاد يبأ ننس ء۱۷۱۸ :مقر ۷۷/۲ رومألا تاثدحم درو ةلطابلا

 ملكا لیتا یف ٥٦٦٤٠٤( :مقو 7۷۲

 (ھ۲۸۹۷۱۹٢۱ / اه: لامر و )

 © يه



 ل اا

E0ئ37  

 دقي ر نس اک یش رن یکت یم
 ؟ے کت ر ن ونس کے اٹل سیم تروا ےن ر اتا سر تلت بم -:(008) لاوس

 ؟ے ںی نر یئوکل یش رام ؟ ںی تے درا ف ر ط كلب رعي کال تچ فرص اہ دام
 سر تات یکے ےہ ہتإ ر ن ون” - :دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ايداص چ اولد کرت اس نکا نہاد اک مکے ےہ لكتب یک ا روا ء ےۓاجایاٹلرپ ٹورمکی اد

 ایددکر اليح اي رب لوك ب ےک لأ ای ء گۓ اجوہ یئاد ٹورکی کت مووت وو ولے اچ
 ٣ ۲٢۵( ید اتفلا نساء ما ۳-ے ٣ٰی کو اتنا ادارماء۹ ے٢ لالا باك )ےہ

 در عم راتخملا ردلا) .نميألا هقش ىلع هنوك يغبنيو «خلا اًبوجو اهيلإ هجويو

 می اھت او اف (توريب ۱۳۲/۲ ءايركز ۱٤۱/۳ راتحملا

 ATHY) | 02: لاهنت یر)

 ؟ ںیم کے یکن کور یھ كن ولاو ےناپ تافو سیم انوروک
 شی كدت حر طس نج نا اکن انار کیا لم ىئالسإ تدبر ش -:(۲۴۷) لاوس

 دعب ےک ےنرم ےس جو کا هس مات ا لئاق یر عب ےک ےنرم عطى أ جس مارتا لبا
 ںیم ليف زن یکس ا سیم قوت اسكس ما رت او مارك تیباہخ دعب ےک زامخروا نکو ر ٹیکس ا

 مجددب ہچیدٍپ لولاو لگ رواءايرق او ءازمع ار وا توب بہتا لبا ےک لأي روط ےک باك شرف نال

 ےہ لاب آن ايس ےس قہر یقاب یر اد مذ بس و یک ادآ نی یکے یر گاءے تق



 لاس ےک ری نل سيسي ےس (ا) نیلا لا اظشر

 اتعڑب ماعم اکی رود ےس یک اروا ترفن حر طس جت سكس لولاو ےن م ےس یتا وات ورک

 ؟ے اجلال یم لم ر طس ن زر واز اف نيكو يبي كس أ لبي ت الام نا انج
 نٹ ل وقاطع شت کلم ےر امہ -: دعب امآ ایلصمو ادماح باوجلا

 يم اننا وکر وا لازتسا ےن ںومی ےن مارک لعراد مق ںی هریو روک روادابآردیح الخ

 ای ءاگۓ تاج ایدید لس یم لاتتپساوکت اوم ا نادل کے ايلا ركروظنم ےک رکت ہیچ تاب ےس

 ےگ کل اقا کولوج ںاہد یخ انچ ءاگۓ اج ایپل سی ہریغد یتپوکن ادعي ےک ےنارکم لم مزا مک

 ت روا یک آں یم لین کور یی ناعم ےک تلر شرا ایگ ایک ل ماعم اک حر ادت سكس نا
 یئاقمم وج ملوك :ے لبي لاح تروص کچ نیک ایگ انفو رك اپ هزانج زا تا ےک
 هي نا ںیہ نان لبا ےک تیموج کہ ايكا كيد یکی تاقوا اسب ہیماظتنا یکل انت اروا نار ضا

 لنا یب لاح تروص یا ء تنس اچ اناج لی برق یددوخ ورك س نوم تشہدروا فوخ ایا
 ےک تم تیا لع یک ا ن وك زر لال < ول ا
 وہایلار گا أ, لح سئل وھکے ا ہو کے ناچ قدرك يك تیر روا ےات اج ید کل اح ےک ناخن للا

 ىلا كس ميو لیبر ھپ نک لكل لك كمي لس ووجوب ےک ششیکے فرط یرامہ ردا
 ہک مے روج مریخ کیا یک کس ا شیٹ تدير شم اگۓ اج ايدانفد رك يه زانج زامن یب تس دوك يم
 ديهش ول لابو قلع لوم زانج زارني لوم سینیٹر یھ یکن ا ںیہ ےوہ یے ادهش

 شش رايي یک ر طی ایی رایی سا ےہ مكن روبي ب ںاہی روا ےہ مكي لی زازعاےک
 کک ل لا ا ات

 یہ ےہ و تے ہن لايم اکد جواب ےک شور گپ نکہ و دحاق اب نك لسكس اج لو کرو
 < اھکرر کی رام یک قفاك ر طی ا یھب ن شيك تكبر عض تب هج اي صني انج زان

 «ةياهنلا يف اذك ءةمألا عامجإو ةنسلاب ءايحألا ىلع بجاو قح تيملا لسغ

 تيملا ناك ولو ...... يفاكلا يف اذك «نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ نكلو



 لاس رض سي ےس سس )نا اواشرا

 / ةالصلا باتک «ةيدنهلا ئواتفلا) .خلا هيلع ءاملا بص ىفك هحسم رذعتي اخسفتم

 (توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ۱٥۸/۱ لسغلا يف يناثلا لصفلا «زئانجلا يف نورشعلاو يداحلا بابلا

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع

 اًدخأ رثكأ مهيأ :لوقي مث ءدحاو بوث يف دحأ ىلتق نم نیلجرلا نيب عمجی ناك
 ىلع ديهش انأ :لاقو .دحللا يف همدق امهادحإ ىلإ هل ريشأ اذإف ؟نآرقلل

 ء۱۷۹/۱ يراخبلا هاور) .مهلسغي ملو مهيلع لصي ملو مهئامدب مهنفدب رمأو ءءالؤه

 ۲۳۲٣٢( :مقر ۳٣۸/۸ خلا هبايثبو همدب نفديو لسغي ال ديهشلا نأ باب / ديهشلا باوبأ ,ننسلا ءالعإ

 ردلا) نوعطملاو نوطبملاو ...... اذكو ةرخآلا ديهش ثترملافالإو
 ايندلا ةداهشو ءةرخآلاو ايندلا ديهش وهو :لماکلا ديهشلا يف هلوق (راتخملا

 باوثلا لينب ةرخآلا ةداهشو .همد ريغ هتباصأ ةساجنل الإ لسغلا مدعب

 اذإ هريغب نوعاطلا نمز يف تام نم اذكو :نوعطملاو :هلوق .ديهشلل دوعوملا

 درر .يراخبلا ثيدح يف امك ءديهشلا رجأ هل ناف اًبستحم اًرباص هدلب يف ماقأ

 ديهشلا باب / ةالصلا باتک «قئارلا رحبلا ءايركز ٥٦٢١/١ ديهشلا باب / ةالصلا باتك «راتحملا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد #

 ام انلو ...... اندنع هيلع يلصو لسغی مل ةكرعم يف ديهشلا لعق اذإو

 الو مهئامدب مهولمز :دحأ ءادهش يف لاق ملسو هيلع هللا یلص يبنلا نأ يور

 ةمايقلا موي يتأي وهو الإ هّللا ليبس يف حرجي حيرج نم ام هنإف مهولسغت
 طوسبملا) .كسملا حير حيرلاو مدلا نول نوللا ءاّمد بخشت هجادوأو

 می اھت او تف (توريب ركفلا راد 45/7 يسحرسلل

(I | old) 

 ا ن واک اک کان
 کنول ےس كان کی ا كفو ے الہ اوم لاننا کی روگ ہا -:(072) لاوس



 لاس ےک رم نلف سس سست سس سس )١( عین اداشرا

 ۔ایگ داظدرکےد نفل أ لم تلاع ىأ لاعرب م« كلك سین کی: كش وكن اک
 کی تساوترو تس يأ كوم باز عو روک اے جو کولاک انکا ک ل وگو أبي بأ

 ؟س اف لاهنتي قات لاك
 و وک 7 هده اما اضم و اة ماخت تاوخلا

 ناک اا تدا لک نا ی 7 7541

 ۔ے تاب دنس ےب روا لما لح اكو باز عوک أ تسد

 عضت ةأرملا وأ نيجع وأ نيط وأ نرد ہرافظأ يف ناك نإو :دافتسملا

 / قئارلارحبلا» .ئوتفلا هيلعو ءحيحصلا وهو يندملاو يورقلا يف زاج ءانحلا

 ملك ىلا ثا اف (ايركز ۲۹/۱ ةراهطلا باتك

(AVI / FF: o) 

 ؟ نرمی لبي ںوصتن ول ں ول اب ےک تیم نام
 میاں یم لوصتر ا ؤں ولاب ےک ر س ںیم نیٹو ر یب كت یم نوتا -:(۲۴۸) لاوس

 لكل ولاپ یم ںوستود سی ںوبانک كف ااہکل الام ؛ے دراو ںیم ثميداحا حني ضب نرک
 ؟ے باج ایک اور یلاو لوصتن روا ؟ے ایک ل ید یک ا هلك اسر یک یت

 كس ترک بم ليد مے زض -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 ےس رکی کاتا نے عكر اب ليت اد چپ ےک ران ےک کس یم لوصتز ٢ ل ب

 ےک ا دوو اك لإ . اگے تاج اتا سیکس یم نوصر امس بيلا سش زادنا ےک تی زو بیز

 مو کے راونس ليي اروا ےن رکا ھنکسں یم لولاب ےک تیم کے س اعا ءاہقفےرامج ےدوہ

 نج ماما ترخح۔ ےس اید را رت نپل: ےن اهنعرثلا یر نإ دص شک اع ترضح انت سس نمو

 ہشام ترضح كس یارو یت تاک را آلا باک ” ےن ہیلع تیا مر ل 0

٦ IEوک ےن اجاراونسوکں ولاپ ےک سا ےک رکو 00 .  



 مے ہوشسشسھستسعگ2اسشستوھلللااو رو

 تیم زو بی زوکت یم کا امر فدامشرا ےس وہم تس کر یک سأ ےن اہک ٹا ضر شت اع ترضخ

 رڈلا یر جا دص شک ام تررطح اتر یس ںیم ےراب سا ہک قي رج اظروا “؟وہ ےہ رے د لوك

 _ یوم تر ورش تیار یئوکی کم لم يلعدشلا یل رکا ین لاي ےک اہنخ
 سے نهرو مکس ىراخب وج تيبادر ہو كا هذعرثلا یشن یطعع ما ت رح قرروا

 ےہ ےن ءاهقفروا ناصر اشم رام قلن ی اے ہ رک اک ن رکں یم لوصتن توكل ولاب ںیم
 ہیلع رکا ی روا وہ لم ینا ڈاک اہنکلا یر دبع مأ ت حر کے نامت کے ايدبا#

 وکس ج ےہ دوجوم ت لاتا اکا لامر ۔ و یکی دت تیادہ ےہ لت ےس فرط یکم السا
 _اک اج ایک بينا دنارظن

 یکے رک ںیم ںومصت نی ای ددوکں ولاپ ےک تروکتیمکے بس اج انھکرداب ہی لابتي ناي
 رصحا مارو ۔ے ليل ماعم اکا نانا نعم تر لق ريق لس شوطا تا

 وصتوووكلولاب ليد زئے رام چ کاک اسکے ہیلع ر ٹا مر ريش ہار وا ما لع ترج
 ہد روا ل نیوز ا اور وکی دح ت وكل نيب ےہ لش رك

 ےھت ا رس تاب بلا کے الہ یک الاو ےن رکی کاپ اٹ لوك

 کے اجا شی لاعرہب

 هللا یلص هللا لوسر انيلع لخد :تلاق اهنع هللا يضر ةيطع مأ نع

 نم رثكأ وأ اًسمخ وأ اًثالث اهناسغا :لاقف ءہتنبإ لسغن نحنو ملسو هيلع
 انغرف املف .يننذآف نتغرف اذإف ءاًروفاك ةرخآلا يف نلعجاو ردسو ءامب كلذ

 لثمب ةصفح ينتثدحو :بويأ لاقف .هابإ اهنرعشأ :لاقف هوقح انيلإ ىقلأف هانذآ

 وأ اًنالث :هيف ناكو .اًرتو اهنلسغا :ةصفح ثيدح يف ناكو ءدامحم ثيدح

 ءاهنم ءوضولا عضاومو اهنمايمب اوؤدبا : لاق هنأ هيف ناکو ءاًعبس وأ اًسمخ

 زئانجلا باتك ءيراخبلا حيحص) .نورق ةثالث اهانطشمو :تلاق ةيطع مأ نأ هيف ناكو

 (توريب ركفلا راد ٤ ١70 :مقر ۲۹۷ :ص اًرتو لسغي نأ بحتسي ام باب /



 لاسم هرمون س00 نير اواشر

 يضر ةشئاع نع يور امل اندنع طاشتمالا زوجي الو :اهانطشمو :هلوق

 عوفرمب سيل طاشتمالا ركذو اهلوق نم «مكاتوم نوصنت ام ىلع :اهنع هللا
 طاشنمالا اولمحي نأ ةيفنحللو :تلق ءٰیلاعت هللا همحر ظفاحلا هدعبتساو

 اذهو «ةيوستلا نم طاشتمالا ضرغ لوصحل يديألاب راعشألا ةيوست ىلع

 :نورق ةثالث :هلوق .دعبلا لک ديعبب سيل هنكل زاجملا ىلع ًالمح ناک نإو

 ضيف) .صيمقلا يف اذكو ءةيلضفألا يف اًنالث وأ نينرق اهلعج يف فالخلاو
 (دنبوید ٤٤٥٤/٤ زئانجلا باتك / يرابلا

 رئافض ثالث اهرعش انلعج ىنعملا لصاحو :نورق ةثالث اهانطشم تلاق

 هيفو ءلتفلا هلصأ رفضلاو :يباطخلا لاق .ينيعلا هلاق طشملاب اهوللح نأ دعب

 رفض بابحتسا هيفو :لينلا يفو .بحتسم تيملا ةيحل حيرست نأ ىلع ليلد

 يف امك اهسأر ابناج يأ اهانرقو اهتيصان يهو نورق ةثالث هلعجو ةأرملا رعش
 ةأرملا اًرعش لسري هنإ :ةيفنحلاو يعازوألا لاقو .اًقيلعت يراخبلا دنع ةياور

 هتلعف يذلا نأ فالخلا ببس نأكو :يبطرقلا لاق .اقرفم اههجو ىلعو اهفلخ

 وه وأ اًعوفرم نوكيف ملسو هيلع هللا یلص يبنلا ىلإ هيف تدنتسا له ةيطع مأ
 يف لعفي ال نأ لصألا نأل ؛لمتحم نيرمألا الك اًبابحتسا هتلعفف هتأر ءيش

 اذك ءاًعوفرم كلذ دري ملو «عرشلا نذإب الإ برقلا شبح نم ءيش تيملا

 .هل هريرقتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عالطا مدع رهاظلا :يوونلا لاقو .لاق

 (ةيلودلا راكفألا تيب 7١57 :مقر ١4١ :ص تيملا لسغ فيك باب / دوبعملا نوع)

 مالع :تلاقف ءاَتیم نوحرسي اًموق تأر اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 25٠١ :ص روبقلاو زئانجلا ماكحأ يف روٹنملا ردلا) .هرعش نوحرست يأ مكتيم نوصنت

 TUY) ينابيشلا دمحم مامالل راثآلا باتك

+3 03 



 29 بس0

 اًميرحت هرکی :هلوق «هرفظ صقت الو اًميرحت هرکی يأ هرعش حرسی الو
 .زوجي ال رعشلا عطقو طاشتمالاو اهتوم دعب نييزتلا نأ نم ةينقلا يفامل

 ملی اھت او اف (ايركز ۸۹۱۳ زئاجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءيماش)

 alrite) / ۳۷:یئاضر و)

 اعد یک شو تل ڈ یھ ںیم بق

 امری روا ےہ ىلاج یلاڈ اب نشر عب ےک ےنکر ضربات یم -:(009) لاوس

 ییا «ىرخأ رات مکرم اھنمو مکی ايفو ْمكدفلَح اھم :ے اج یش
 ؟ اگل با تے ےن رکا ییاروا ؟ںیہ كك ہک نول لا ايلا تب اث ےس ثیدع فیض

 ةمامأ يبأ نعو ١74/١: ريبحلا صيخلتلا يف :يوناهتلا ينامثعلا لاق
 امل :ہظفلو «فيعض ہدنسو يقهيبلاو ءاّضيأ مكاحلا هاور هنع هللا يضر

 لوسر لاق ءربقلا يف ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تيب سر تعضو

 هرات مكج رخت اهنمو مك دي اهيو ْمُكدْقَلَح اهم :ملسو هيلع هللا یلص هللا
 ٣۰۷۸ نتسلا ءالعإو .هّللا لوسر ةلم ىلعو ههّللا ليبس يفو هللا مسب ئرُخأ

 ی الا ضو نشر تعب ےک ن -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 اَهِْفَو ْمُكقَلَخ اھم :ت آہ روک تقو ےل اڈ روا ےہ نوفسمروا تباث ےہ ثييدع

 ایک کب تس وم ے طاح قتال تعذب « ئرخأ َةَراَن مكب ر خن اَهِنِمَو مکے يعن

 ٹی دص ل اكو عماد نکے نوم ےس ثييدعوركركذ لب لاوس اننوك یا ایکس نج ےہ
 قایس کام یجج ےہ ےس تقو ےک کر سیم قوکت یم لاب ؛ شئ تقو ےل اڑ ی قل
 ني 22 نعي تی آہ روک تنو كلذ تت هياور ب لج ؛ے اوت قاس

 - کوم لير جرد كس بت فرص ولأي ؛ كة اچ اہک یمن ونسال ل کا كس سا ےہ

 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع ئلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع



 لاس ےک ری نل سسسسس سس (ا) نیلا لاواظشرر

 ۃحام نبا نس .االث هسأر لبق نم هيلع ىنحف تیملا ربق ىنأ مث ةزانج ىلع یلص
 ١( 56 :مقر ربقلا يف بارتلا وثح يف ءاج ام باب / زئانجلا باتك

 دنع ةيآلا هذه ة ءارق انئاھقف بحتسا دقو :تلق :ينامثعلا ةمالعلا لاق

 ۲۹۲/۸ ننسلا ءالعإ) .لئاضفلا عضوم عضوملاو مهديؤي ثیدحلا اذهو ءنفدلا

 ملی اھت او تف (یچارک

 (ر ا٣ ۷۱۸۱۰ / ٣۳ یئافجر و )

 ؟ں ای کہو ںی اج رے ١1 ی رت ولوج

 تہب ےرجو یکے و: ہدایزدارفآ وا یکی د لاذ یی رتا -:(000) لاوس
 ؟ے ات اجایاول ڈو راپودرکاوٹہوکی کی ا ڈ ایک ب ےگ ہر ےس ےل اڈ یوا ےس

 ایاٹہ وکی كربق ل یم تروص وسم -:دعب امأ ایلصمو اذماح باوجلا

 روا ےس ناک ند یکی د لاذ شوج کب ؛ كة تاج یلاڈ سرير یب ہن روا ءاگۓ اج سین
 لاڈوو عو موکس ازيل ؛ے ناجی روش لول اک ی کیا تر نو ةيزاثج

 اج ےہ ے اکی ؛ےرلا عو کت ححرروا ترفغمتل_ ےک تیم ہور و ا تز

 ۔ے ںی ت رور کف اک
 ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لوقي هنع هللا يضر رباج نع

 اذهب رباج نع :ةياور يفو .هيلع ىنبيو صصقی نأو ربقلا ىلع دعقي نأ ىهن
 زئانجلا باتك ہدؤاد يبأ ننس) .خلا هيلع دازي وأ :نامثع لاق :دؤادوبأ لاق .ثيدحلا

 ٥٢٢ -۳۲۲٣٥( :مقرربقلا ىلع ءانبلا يف باب /

 دازي ال” باب يقهيبلا ةدايزلا هذه ىلع بوب “هيلع دازي وأ” :نامشع لاق

 ىلع ةدايزلا هيلع ةدايزلاب دارملا نأ هرهاظو “عفترت الئل هبارت نم رثكأ ربقلا ىلع

 (ةیلودلا راكفألا تيب ۱۳۹۰ :ص دؤاد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع) .لينلا يف هلاق «هبارت



 لاس کرب نو سس سس سور

 ءانبلا ةلزنمب هنأل ؛بارتلا نم هيلع ةدايزلا هركتو هيلع بارتلا لاهيو

 ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتخملا ردلا) .اًنالث هسأر لبق نم هينح بحتسیو

 (ايركز ٣ 45-1 ١

 هيلع ةدايزلا نأل ؛ربقلا نم جرخأ يذلا بارتلا ىلع دازي نأ هركيو

 ملك ىلاقتشلاو اف (ىجارك ١9 4/7 زئانجلا باتک / قئارلا رحبلا) .ءانبلا ةلزنمب

 (ھ۱۳۲۷۹۸ / ۰٠ار ئد)
 ط 7

 انلاڈ یب ےناج ٹیپ
 انلا ڈس لأ قل, اج كييربقروا ںی اج ٹوٹ کے ر ترا )٢۵۱(:- لاوس

 ؟ے اج ایک ھا موجب ای ۓاجایک ارب ےک ناب زوكربق لف ليلا یم گار وا ؟ےہ اسیک

 لاذ كير بكل ب تروص لو -:دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ۔ے لاتخرج لوك امر سیم سا « لو ےک انب یک ن اقن اکر یقرپ یر طف ورح ردا ںیہ ےک
 ( ۲۰۵ر اڑ نجا باب /لكواتفلادارماءاسك هر هر نب وید مولعاراد یو )

 يف امك ءراخملا وهو «هب سأب ال :ليقو ءءانبلا هيلع عفری الو نيطي الو
 هركذ بانملا ءخلا هب سأب ال ليقو :هلوق (راتخملا ردلا) ةيجارسلا ةهارك

 يف ركذ يتمحرلا هل قن امك ةيجارسلا ةرابع نال (نيطي الو) :هلوق بقع

 ردلا» .خلا هركي ال هنأ راتخملاو هوركم روبقلا نييطت نأ لضفلا يبأ ديرجت

 (ىجارك ۲۳۷۱۲ ءايركز ١ 5 5/7 تيملا نفد يف بلطم / ةالصلا باتك «يماشلا عم راتخملا

 فنصملار .اّسأب هب ملعأ ال :لاقف ؟روبقلا نيطت له نيريس نب دمحم لئس

 (۱۱۹۲۳ :مقر ۳٦٣۲/۷ هيف ركذ امو ربقلا نييطت يف / ةبيش يبأ نبال

 لوح فوطي فسوي نب ماصع ناكو «هوركم ريغ نييطتلا راتخملا
 / زئانجلا باتك ءرهنألا عمحم) .يناتسهقلا يف امك ةبرخلا روبقلا رمعيو ةنيدملا

 ناطلسلا :لصف / زئانجلا باتک «قئارلا رحبلا ہدنبوید ةمألا هيقف ةبتكم ۱۷۱۱ هيلع ةالصلا :لصف



 لاس رن م( )اشا

 يداحلا بابلا / ةيدنهلا ٰیواتفلا ء۰۹۹١ ريبك يبلح 2١54/7 صصجحی الو :هلوق تحت «هتالصب قحأ

 / عبارلا مسقلا «ةيناحراتاتلا ٰیواتفلا ۱٦٦/١ نفدلاو ربقلا يف سداسلا لصفلا «زئانجلا يف نورشعلاو

 ملی اھت او اف (ايركز ۳۷۳٣ :مقر ۷۰/۲۳-۷۱ نفدلاو ربقلا يف لصفلا اذه نمرحآ عون

 (ھ۲۷۹۲۷٣۱ | :FF یی )

 ؟اناگل ثننما یگ ےب یم قے جو کت رورض

 روا ےاجآ یف اپ ےس باہ یاب ےہ تو ےتدوھکربق یر کا -:(۲۵۲) لاوس

 ؟ںیہ ےک اگل ٹا یب لاب دايك اےک رش ےک ےک هدد وب

 ([(2, 071 -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ( تعاشالاراو ۷ے هيمتر قو: دات )۔ےس شاک کے اگل ثني

 تيملا يلي امم ایلعلا ةقبطلا نيطتو باقلا هيف شرفي نأ يغبني نکل

 يماش) .دحللا ةلزنمب ريصي هراسيو تيملا نيمي ىلع فيفخلا نبللا لعجيو
 ملی اھت او اف (ايركز ٣ ١

 AIIA) / ما: لا رىئد)

 اناج نات كك در ٣ “رعب ےک نیر ت
 ؟ ۓئ اج اناج ناترت دت ندر ٣ دعب ےک نیشن کت یم ایک -:(۳۵۳) لاوس

 ند مل ےک اہ ناسف -: دعبامأایلصموادماح باوجلا

 لایا ےس ںیہ د ںیہ د یک“ ل ابج ای ںیہ ےک اہ يرهقوم تلوہہ بج چ لئئريت نوک یک
 (اهاما هسا یو ق)۔..ںیہر ےک راپ اوٹ

 :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 .ةرخآلا ركذتو ايندلا يف دّمزت اهنإف ؛اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك
 ۱٥۷۱( :مقر روبقلا ةرايز يف ءاح ام باب / زئانجلا باتك ءةحام نبا ننس)



 لاس رغ سا ()ںااداشرا
 باتك ءراتحملا در) .رحبلا يف امك بدنت لب ؛اھب سأب ال يأ روبقلا ةرايزب

 «ةيدنهلا ٰیواتفلا یجارک 7 47/٠ ءايركز ٠١۰/۳ روبقلا ةرايز يف بلطم «ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا

 (ايركز ٠٠٠/٠ رباقملا يف نآرقلا ة ءارقو روبقلا ةرايز يف رشع سداسلا بابلا / ةيهاركلا باتك

 ةرقبلا لوأو ةحتافلا نم هل رسيت ام نآرقلا نم أرقيو :بابللا حرش يفو

 «كلملا كرابتو سي ةروسو لوسرلا نماو يسركلا ةياو نوحلفملا ىلإ

 مٹ «نوثالث وأ اًعبس وأ اًرشع وأ ةرم رشع ينثإ صالخإلاو ءرٹاکسلا ةروسو
 باب / ةالصلا باتك ءيماش) .مهيلإ وأ نالف ئلإ هانأرق ام باوث لصوأ مهلا لوقي

 سداسلا بابلا / ةيهاركلا باتک «ةيدنهلا ٰیواتفلا ءىجارك ۲ 47/7 ءايركز ۱٥١۷١ ةزانجلا ةالص

 (ايركز ”5 ٠ / روبقلا ةرايز يف رشع

 صصخم ريغ نم صيصختلا موزل ريغ نم مانتلاب ريصي حابم لك
 ملی اھت او اف (ناتلم ۳۱/۳ حيتافملا ةاقرم) .هورکم

 AIIA) / ۳ا:ئاضر یت د)

O ¢ O 
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 لتا م ےک بات لاس! روا تیز

 اناج با ناک ت ادابع وكم السلا اع رکا ین

 اہم وکم اسلا ہیلع مکار وضح ب ا وٹاکتادابع یف ر طس ضش -:(۲۵۲) لاوس

 ؟ںیہ ےک اپ وکروضت ی باوا اکے یہد قص یوا یرخی ایک ےہ تباخ

 اعرب اات رابع می -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 (۴۷۶۴۷لزاونلاباتس)۔ےہ سی یت یئوکں یم سا ۔ے اتکساج ایپ وم اس

 ءايحألا وأ تاومألا نم هريغل هباوث لعجو قدصت وأ یلص وأ ماص نم نإف

 ردلا ہدنبوید ةيميعنلا ةبتكملا ٥٥٤١٤٤ ناكر ألا طئارش نايب / جحلا باتك ؛عئانصلا عئادب) .زاج

 (ايركز ٠١۲/۳ يماشلا عم راتخملا

 .ةيلاملا تادابعلا باوث لوصو يف ةعامجلاو ةنسلا ءاملع نيب عازنال

 «ريغلا نع جحلا يف رشع نماثلا بابلا / قيمعلا رحبلا :ةيشاح :هلاوحب ۳٦٣/٢ 5 ةيميت نبا ٰیواتف عومجم)

 720-2 ۲٢( 4/4 قیمعلا رحبلا :ةيشاح ء۲۲ 41/4 زحاعلا يحلا نع جحلا يف لوألا لصفلا

۱٣٣۲۱۳ | Folds)ھ ) 

 اک قرص ےس مان ےک لاس یا شتاء تطحن يملا مأ
 یاس یتا اہتع وا شی قید دص شک اع ترضخ انتر یس نین ملا مأ -:(۲۵۵)لاوس

 ؟ےاسیکا رب راج ہت دص ےس مان ےک اح

 پک لال حر ط -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لاس کرن تلے ییٗٗکٗک_ےٰےے سکےمبا) نیٹ لاداڈرا

 ایت ٹر ین تر ص شک اء تر طح اتر یس نشنم نکا ما سر ط یا ےہ تسرد انركف و روا قص

 لوك مرش ںیم سا ٠ںیہ ےک رک قرص یھب لمس ےک تايباحصو باح إي تار طم جراو زآ كيد روا

 -لاعتدثلاءاشانلا ےہ ریما کت یل قدي کب ؟ ےہ ںیہ رت
 یلص هللا لوسرل لاق الجر نأ امهنع ٰیلاعت هللا يضر سابع نبا نع

 نإف :لاق .معن :لاق ؟اهنع تقدصت نإ اهعفنيأ ءتيفوت همأ نإ :ملسو هيلع هللا

 باب / اياصولا باتك ءيراخبلا حیحص) .اهنع تقدصت دق ينأ كدهشأو ءافارخم يل

 ملك یل اھت او اف (۲۷۷۰ :مقر دودحلا نيبي ملو اًضرأ فقو اذإ

 (ھ۱۳۲۱۷۹/۱۸ / 1: و )

 ؟ ر ر ط کب ا وف اصیا لبي کرا لا ن اضمر
 ؟ے تیرا با لایا یش کرا لا نان -:( ۲۵۱ لاوس
 6با د لاصلا لب لراہ ا ناشر -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 ہدرم یھب یس ب ا ٹاک اے کل وپ 1 ]1 قی رل نوک

 ۔ںیہ ےک اینک یھب ش ناضمر حر یا ںیہ ےک یوا دنا
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع

 (4 ٤٥/۲ تيملا دنع ةءارقلا باب / زئانحلا باتك «دؤاد يبأ ننس) .مكاتوم ىلع سي اؤرقا

 هللا وُه لفل :أرقو رباقم ىلع رم نم :اًعوفرم هنع هللا يضر يلع نع
 ددعب رجألا نم يطعأ «تاومألل هرجأ بهو مث «ًةرم ةرشع ىدحإ ہذا

 حرش کٌذَحَا هللا وُه ُلُق :لئاضف يف يددقرمسلا دمحم وبأ هجرخأ .تاومألا

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد 777٠ :مقر ۳۳۰۱۸ روبقلا ةرايز باب / نئسلا ءالعإ 2١7 رودصلا

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 مث «رئاكتلا مكهلاو ءدحأ هّللاوه لقو «باتكلا ةحتاف أرق مث «رباقملا لخد نم



 لاس ےر ید تيقن سس سل سس )ناشر

 نم رباقملا لهأل کمالک نم تأرق ام باوث تلعج دنق ينإ مهلا :لاق

 نب دعس مساقلاوبأ هجرخأ .ىلاعت هللا ىلإ هل ءاعفش اوناك تانمؤملاو نينمؤملا

 :مقر ۳۳۱/۸ روبقلا ةرايز باب / ننسلا ءالعإ ء۱۲۳ رودصلا حرش) .هدئاوف يف يناجنزلا يلع

 (توريب ةيملعلا بتكلا راد ۷۱

 ينغلب هنإف ؛تارم عبس صالخإلا ةروس ة ءارق روبقلا ةرايز دنع بحتسی

 ٰیواتفلا) .هل رفغي هل روفغم ريغ تیملا كلذ ناك نإ تارم عبس اهأرق نم

 (؟٠5/ه رباقملا يف نآرقلا ةءارقو روبقلا ةرايز يف رشع سداسلا بابلا / ةيهاركلا باتك «ةيدنهلا

 باوث لعجي نأ ناسنإلل نأب ريغلا نع جحلا باب يف انؤاملع حرص

 ةاكز يف لب ؛ةيادهلا يف اذك ءاهريغ وأ ةقدص وأ اًموص وأ ةالص هريغل هلمع

 نينمؤملا عيمجل يوني نأ الفن قدصتي نمل لضفألا :طيحملا نع ةيناخراتاتلا

 ةنسلا لهأ بهذم وه ءءيش هرجأ نم صقني الو مهيلإ لصت اهنأل ؛تانمؤملاو

 ءادهإو تيملل ةءارقلا يف بلطم «ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتک ءراتحملا درر .ةعامجلاو

 ملك یل اھت او اف (ايركز ٥٥١/۳ هلاهباوث

 ar) | لاهنت و(

 ؟با ڈالا اكن آر وو رل توالت ل یم کراب ا ن اضمر
 ےس ا ایک یر کت والت مت كاي آر فوج ںیم کراب لا ناضمر -:(۵٥ے) لاوس

 ؟ںیہ ےک اهب یھڑلن لم حرم ےس ا ای ےن اچ انک ہرمز ےل ےنپا

 توالت لي ناضمرر بش اب كاضمر -: دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا

 «سن وکی وق لب ينيب ہن گار وا ےس انكساج ایپ وکں ورود باث اکم یر کن 7070ھ.

 -ی اھت ڈلاء اش ا ءاگےہر اظ وفتس یم لامع اہ مان با ون کس الامر

 بهذم نم روھشملاف ءنآرقلا ة ءارق باوث لوصو يف ءاملعلا فلتخا



 لاس کرنے ا لا ا) نیلام اداشا

 ءاملعلا نم ةعامجو لبنح نب دمحأ بهذو ءلصی ال هنأ ةعامجو يعفاشلا

 دعب ئراقلا لوقي نأ رايتخالاف ءلصي هنأ ىلإ يعفاشلا باحصأ نم ةعامجو

 / يوونلل راكذألا) .ىهتنا ملعأ هللاو ءنالف ىلإ هتأرق ام باوث لصوأ مهلا :هغارف

 (رصم يبلحلا يبابلا ىفطصم ٥٥١ :ص هريغ لوق نم تيملا عفني ام باب

 مسقت له ةحتافلا ةربقملا لهأل أرق ولامع يكملا رجح نبا لئس

 ىتفأ هنأب باجأف الماك كلذ باوث لغم مهنم لکل لصي وأ مهنيب باوغلا

 ءزئانحلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .لضفلا ةعسب قئآلا وهو «يناثلاب عمج

 (ىجارك ۲٤٤/۲ ءايركز ٥٥١۳ هل اهباوث ءادهإو تيملل ةءارقلا يف بلطم

 هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم

 «ةيعدأو راكذأو نآرق ة ءارق ينعي اهريغ وأ ءةقدص وأ اًموص وأ ةالص ءہریغل

 ىحض ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :ةعامجلا ىور ام كلذ لصأو

 عمجأ :يوونلل راكذألا يفو ...... ہتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ :نيشبكب

 لوصو يف اوفلتخاو ءهباوث مهلصيو ءمھعفنی تاومألل ءاعدلا نأ ىلع ءاملعلا

 «لصي ال هنأ ةعامجو يعفاشلا بهذم نم روهشملاو ءنآرقلا ة.ءارق باوث

 هنأ ىلإ يعفاشلا باحصأ نم ةعامجو ءاملعلا نم ةعامجو لبنح نبا بهذو

 تيملل لامعألا باوث ةبه ءزئانجلا يف باب / ةالصلا باتک «يراقلا يلع المل ةياقنلا حرش) . لصي

 جحلا باب / جحلا باتک «قئارلا رحبلا يف اذكو  ءنانبل توريب مقرأ يبأ نب مقرأ راد ةكرش ١

 (ايركز ۱۳۱/۳ ريغلا نع جحلا باب / جحلا باتك ءریدقلا حتف ءايركز ٠۰٥١/۳ ريغلا نع

 باوثلا نکل ال :ليقف «لعفلا دنع كلذ ةين طارتشا يف فلتخا اذكو

 اذإ هنأل ؛معن ليقو ؛هلام نم ءيش ءادهإك دارأ نمل هؤادهإو هب عربتلا هلف هل

 ءادهإ حصي ال لوألا لوقلا ىلعو .ئلوألا وهو ءهنع هلاقتنا لبقي ال هل عقو



 لاس کرنے ت ا" ےک سس )ناشر

 ئزجتو ءحصی يناثلا ىلعو .هسفن نع اهب ةبرقلا يوني لماعلا نأل ؛تابجاولا
 :اولاقو نيملسملل مهلامعأ باوث اولعج مهنأ ةعامج نع لقن دقو .لعافلا نع

 يف طرعشي الو .كلذ نم عنمت ال ةعيرشلاو ءسالفالاو رقفلاب ئلاعت هللا ىقلن

 طرتشت مل ةنسلا نأل ؛ةاكزلا ةينب اًريقف ىطعأ ول امك ءهظفلب هيدهي نأ لوصولا

 هباوث لعج ىون مث هسفنل هلعف اذإ معن ؛هوحنو ريغلا نع جحلا ثيدح يف كلذ

 فصن ءادهإ حصيو ءقدصتی وأ قتعي وأ بهي نأ ىون ول امك ءفكي مل هريغل

 لكلا ىدهأ ول هنأ هحضويو .هنم عنام الو ءدمحأ هيلع صن امك هعبر وأ باوشلا
 هسفنل يقابلا ىقبأو دحاول عبرلا ىدهأ ول اذكف «هعبر مهنم لكل لصحي ةعبرأ ىلإ

 ملك یت رشاد تف (ايركز ١١7/8 ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءراتحملا درر .اًصخلم هأ

(amv | FF: s) 

 اکہ ا أ اصل اولے سود رکن 7ر قر کس یخ ایک
 ؟ے انک اینپ وکی سب ا ناک سا وے دب كاي ن آر قرط سريرا -:(۲۵۸) لاوس

 رنكل نور خاک نايا كل وچ -: دعب امآ اًيلصمو اًذماح باوجلا

 55 اک اپ ممرکن آر یوم غ بج ںیم ترول وتس از پا ؛ ںیہ ںیہ لورا

 ؟ے لاوسایکاکب ا أ ل اسیا ےس فرط یکس أ باگ ںیہ

 نفره هن ليفي نل اد مامو ريع عي نمر :یلاعت هللا لاق
 [۸۰ :نارمع لآ] نی ٍرِباَحْلا ّنم ةّرخألا

 لَو اَحِلاَضالَمَع ُلَمْعْيلَفِهَّبَ ءاَقِل اًوُجْرَي ناك ْنَمَقإِ» :ىلاعت هللا لاقو

 1٠١[ :تيآ ءزح «فهكلا] ادخار داعب كرْشُي
 هيلع هّللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نع

 هاور) .ههجو هب يغتباو اًصلاخ هل ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإ :ملسو



 لاسر ښت ے٣( )ااش

 ۲١٢٢( :مقر رک ذلاو رحألا سمتلي ازغ نم باب / يئاسنلا

 ناك ناعدج نبا !هّللا لوسر اي تلق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ءهعفني ال :لاق ؟هعفان كاذ لهف «نيكسملا معطيو ءمحرلا لصي ةيلهاجلا يف

 باب / ناميإلا باتک «ملسم حیحص) .نيدلا موي يتئيطخ يل رفغا بر :اًموي لقي مل هنإ

 ۲٢٢( :مقر لمع هعفني ال رفکلا ىلع تام نم نأ ىلع لیلدلا

 مراكملا هوجوو ماعطإلاو ةلصلا نم هلعفي ناك ام نأ :ثيدحلا اذه ىنعم
 مل” :ملسو هيلع هللا یلص هلوق ینعم وهو ءاٌرفاک هنوكل ؛ةرخآلا يف هعفني ال

 مل نمو ءثعبلاب اًقدصم نکی مل يأ “نیدلا موي يتئيطخ يل رفغا بر :لقي
 دقو :ٰیلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا لاق .لمع هعفني الو رفاك هب قدصی

 الو ميعنب اهيلع نوباثي الو «مهلامعأ مهعفنت ال رفاکلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا

 رخآ اذه .مهئارج بسحب ضعب نم اًباذع دشأ مهضعب نکل ؛باذع فيفخت

 ثعبلا” :هباتك يف يقهيبلا ركبوبأ هيقفلا ظفاحلا مامإلا ركذو .يضاقلا مالك

 نأ زوجي دقو :يقهيبلا لاق .رظنلاو ملعلا لهأ ضعب نع اذه وحن “روشنلاو

 تاريخ نالطب يف رابخألاو تايآلا نم درو امو ناعدج نبا ثيدح نوكي

 رانلا نم صلختلا عقوم اهل نوكي ال هنأ يف درو ءرفكلا ىلع تام اذإ رفاكلا

 تايانج ىلع هبجوتسي يذلا هباذع نم هنع ففخي نكلو ؛ةنجلا لاخدإو

 حرش جاهنملا) .يقهيبلا مالك اذه .تاريخلا نم لعف امب رفكلا ىوس اهبكترا

 (ةيلودلا راكفألا تيب ۲١٢ :مقر تحت ۲٢٢ :ص ملسم حيحص ىلع يوونلا

 :ىلاعت هلوق يف لوقي كاحضلا تعمس :لاق ناميلس نب ديبع نع

 :لوقي .ةيآلا هكاَهَيف ُمُهَلاَمْعأ ْمهْيَلِا فون اَهََيِزَو اند َةوَحْلا ُدْيِرُي ناك ْنَمط

 ىلع يطعأ - كرشلا لهأ نم :ینعی - ىوقت ريغ يف اًحلاص المع لمع نم



 لاتے زن عی اله 0

 نم اذه وحن يف اًرطضم محری الئاس يطعي ءاًمحر لصی :ايندلا يف اًرجأ كلذ

 ةشيعملا يف هيلع عسويو ءايندلا يف هلمع باوث هل هللا لعجي ءربلا لامعأ

 ءاذه وحن يف ایندلا مراكم نم هنع عفديو ءهلّوخ اميف هنيع ٌرقيو «قزرلاو

 :مقر 750/١ دوھلا ةروس ريسفت / يربط ريسفت) .بيصن نم ةرخآلا يف هل سيلو

 (ةرهاقلا ةيميت نبا ةبتكم ۳۲

 وَلَو ِِداَبع ْنِم ءَ ْنَم هب ُئِدَيِهَللا ىَدُه كِلذإ»ب :ئلاعت هّللا لاق
 [۸۸ :ماعنألا] 4 َنْولَمْعَي اًوناك ام ُمُهْنَع طبل اوك رشا

 لبقي ال هللا نأل ؛نولمعي اوناک يتلا مهلامعأ رجأ مهنع بهذف لطب
 (توريب ةلاسرلا ةسسؤم ۲۹۸۱۳ ماعنألا ةروس ريسفت / يربطلا ریسفت) .المع هب كرشلا عم

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا نع

 رخدی هللا نإف نمؤملا امأو ءايندلا نم ةمعط اهب معطأ ةنسح لمع اذإ رفاكلا نإ
 (۲۸۰۸ :مقر ملسم حيحص) .هتعاط ىلع ايندلا يف اًقزر هبقعيو «ةرخآلا يف هتانسح هل

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنا نع
 امأو .ةرخآلا يف اهب ىزجُيو ءايندلا يف اهب ىطعي ءةنسح اًیمؤم ملظي ال هللا نإ

 ةرخآلا ىلإ ىضفأ اذإ ىتح ءایندلا يف هلل اهب لمع ام تانسحب معطُيف رفاكلا

 ءازج باب / رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك «ملسم حيحص) .اهب ىزجُي ةنسح هل نكت مل

 (۲۸۰۸ :مقر ةرخآلاو ايندلا يف هتانسحب نمؤملا

 تانسحلا نم هلمع امب ايندلا يف معطُي نأب ثيدحلا اذه يف حرصو

 ةلصك ءةينلا ىلإ ہتحص رقتفي ال امم ٰیلاعت هللا ىلإ هب اًبرقتم هلعفامب :يأ

 حرش جاهنملا) .اهوحنو تاريخلا ليهستو ةفايضلاو قتعلاو ةقدصلاو محرلا
 (ةيلودلا راكفألا تيب ۲۸۰۸ :مقر تحت ١١45 :ص ملسم حيحص ىلع يوونلا

 ةرمعلاو جحلاك ءبرقتلا ةين هيف طرتشتو نيدلا لامعأ نم ناك ام امأو



 لاس رښتیا س اک( )ااش

 ءالطاب هنوكل ؛ةرخآلا يف الو ايندلا يف رفاكلا هيلع رجؤي ال اذهف ءءاعدلاو

 طبحي رفکلا نإ مث ءةعباتملاو صالخإلاو مالسإلا :يهو هلوبق طورش فلختل

 جاهنملا) .اثيش ةمايقلا موي اهبحاص اهنم ديفتسي الف لامعألا
 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هتع هللا يضر ةريره يبأ نع

 !بر اي :لوقيف ءمالسإلا ءيجي مث - لاق نأ ىلإ - ةمايقلا موي لامعألا ءيجت

 مويلا كب ءريخ ىلع كنإ :ٰیلاعت هللا لوقيف ءمالسإلا انأو ءمالسلا تنأ

 نم لبي نلف ای ماسلا َرْيَغ غم نمو :یلاعت هللا لاق ءىطعأ كبو ءذخآ

 (ايركز 7/7 نارمع لآ ةروس / ريثك نبا ریسفت) 4 َنْيِرِساَحْلا نم ةّرخألا ىف َوُهَو

 ام ىلع تملسأ مازح نبا ميكح ثيدح تحت مهلملا حتف يف لاق

 ؛هتعاط ىلع باني الف برقتلا هنم حصي ال رفاكلا نإ :يرزاملا لاق :تفلسأ

 سيل رفاکلاو هيلإ برقتي نمل اًفراع نوكي نأ برقتملا طرش نم نأل
 تبستكا كنإ .اهنم هوجو ىلع ثيدحلا اذه اولمح ءاملعلاف«کلذک

 تيده ریخلا لعف ةكربب كنإ «مالسإلا يف كل قاب وهف اليمج ءانث كلذب

 تقزر لاعفألا كلتب كنإ وأ تاياغلا ناونع يدابملا نأل ؛مالسإلا ىلإ

 ۸۷۱۲ هدعب ملسأ اذإ رفاكلا لمع مكح باب / ناميإلا باتك ةمتت «مهلملا حتف) .عساولا قزرلا

 ملی اھت او اف (دنبوید ةيفرشألا ةبتكملا

 allel) / م:لاشر یٹد)

 ؟ے اج ای اج مکے او ےن رک ق د صوان یش جر مایک
 مان ےک نامہ وج روا ںیہ تاج کل اقا گولوج کے انس ےن مت -:(009) لاوس

 ؟ سیا ےہ تاج ایک یی س اس ےک نأ احكي ركل م نارام قم ںیہ ےل اکی ایان اھکے

 رور لت بم بال کہ رنو قرص - : دعب امأ اًيلصمو اذماح باوجلا



 لام تر ند تيت سيسي ل سکس  حےے (ا) ن٠ ادار

 ردبلا ؛ےہ لطول لع ثييدع اک اب كلك ب ا ويت اسكس نیم كم ان نی ؛ ب انين

 # لن لد تعا لب تدور كم جس البرکذ اک سا سی تاي اور فی ضي

 :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 اًدلوو ء«هرشنو همّلع اًملع هتوم دعب هتانسحو هلمع نم نمؤملا قحلي امم نإ

 وأ «ليبسلا نبال هانب اتیب وأ ءہانب اًدجسم وأ ءهثّرو افحصم وأ هكر تاًحلاص

 .هتوم دعب نم هقلحي هتايحو هتحص يف هلام نم اهجرخأ ةقدص وأ «هارجأ اًرهن

 / لمكم بيهرتلاو بيغرتلا 27 47 :مقر ريخلا سانلا ملعم باوث باب / ةمدقملا «ةحام نبا هاور)

 (ةيلودلا راكفألا تيب ١١ :مقر ٦٤ :ص ملعلا باتک

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر کلام نب سنا نع

 ناك ناف «تاومألا نم مكر ئاشعو مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإ :ملسو
 امك مهيدهت ىتح مھتمت ال مھّللا :اولاق كلذ ريغ ناك نإو ءاورشبتسا اًريخ

 ضرع باب / زئانجلا باتك ءدئاوزلا عمجم) .مسي مل لجر هيفو ءدمحأ هاور .انتيده

 (جاهنملا راد ۳۹۷۲ :مقر ۲۸۷۱٦ تاومألا ىلع ءايحألا لامعا

 نإ :لاق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ يراصنألا بويأ يبأ نع
 نوقلي امك هللا داغ نم ةمحرلا لها نم اهاقلتا: تضف اذ ىه هلا ينفد

 برك يف ناك دق هنإف حيرتسي مكبحاص اورظنا :نولوقيف ايندلا نم ريشبلا

 هولأس اذإف ؟تجوزت له «ةنالف تلعف اذامو «نالف لعف اذام هنولأسي مث ءديدش

 هلل انإ :نولوقيف .يلبق كلذ تام دق تاهيه :لوقيف هلبق تام دق لجرلا نع

 ہةیبرملا تسئہو ءمألا تسئبف ءةيواهلا همأ ىلإ هب بهُذ .نوعجار هيلإ انإو

 اوحرف اًريخ ناك ناف ءمکر ئاشعو مكبراقأ ىلع ضرعت مكلامعأ نإو
 هنمأو هيلع کتمعن ممتأف كتمحرو كلضف اذه مهڵلا :اولاقو ءاورشبتساو



 لاس ےک ریت تيت سس سسسل'ےے_ےسس # () نٹ لاداشرا

 احلاص المع همهلأ مهلا :نولوقیف ءيسملا لمع مهيلع ضرعُبو ءاهيلع
 ةملسم هيفو ءطسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور .کیلإ هبرقتو هنع هب ىضرت

 ىلع ءايحألا لامعأ ضرع باب / زئانجلا باتك ہدئاوزلا عمجم) .فيعض وهو «يلع نب

 ملی اھت او تف (جاهنملا راد ۳۹۷٣ :مقر ۲۸٣/٢ تاومألا

 :aI / FL) د)

 انلا ڈ لومي وا ان اک دول بر

 اج انک کا ؟ے اسمك نلاڈ لوپ روا ناكل تخروراد لومي رت -:(۴۹۰) لاوس

 ؟2 مايك بناج یک
 لومي اياناكل عدول راد لومي ر رت -: دعب امأ اًيلصمو اًدماح باوجلا

 یکن ا مك اہ لس اذ لوحي ھتاسےک ے ریت ںی! كاك اخ روا «جس لاكش سرد انلاڈ

 ۔ے تاب لکو ب لک اپ يون كني وک یمن لولاك اي كني وک یم وہ
 نج ی یال م ںور قی اود ےن مل ہیلع یتا یکم رک ینہ کے یک ےب یئوکر کا

 بج کام رف اشر ییہ ےن پآردا ےہ اہ روم با ذع ساک ا امرف ےن پآ یم ےراب ےک

 ے وہ ے رل ال دتا ےس تاور سا ؤا کے راٹہ بازع ےس نا ای لد 2 لاينر کت

 ےک ر قلل ویک ےہ لت زاجإ یکل ا فلج اكل تخرد روا لاينب#ل م لوف اتسربق غبسا مہ

 هو ایا رف ل موج ےن مالعلا يطير وا ءںیہ ےس سیب تابیخمروا یت لورظن ی رام تالاع

 ںیہ رت ل ایتھے کب ج لاقت ایگ ید ایالت کوریا د زب رھی وا اھت ايكوم کپ آى وهاد ذب
 وكي روط ےنپا مترك س لال د یئوک کا لاي داعب نان: اگےۓ اج ایداٹج باذع تگ
 جو یک ا تیم ایاگوم لب ا ذعوکت یم ےس جو یک ا ہک شر هديقكي روا لي داك تخرد
 یک ق د اص رت کب ج ء ںیہ ےس شیٹ تاابيخم لزج بسر ہکں وبك اگے ر لی تحاردےس

 سا ء ںیہ لک رک زر وا ںیہ تک اگل مک یکی وک یم ےراب ےک یار روط ےس ا متو ترج



 لام تر ند تيزتأ يس ہلکے ۱سے ّچےۃ() نل اداغر

 - اج ان کب اتجاے ںوتاب یبا ےل

 ء اج اکہ ق دمحم اج كت رفخمو رت اعدك ےک سا ڈے انثي ہدحئافوکت یم لا

 وكيس رھپ یل اتنا ءے کس غم نوک بم ےس سنی: ےہ تب رط لش يب« اجيك اٹ ل اسیا
 ٠٠۷-٣۰۵( ل زاونلا باک )۔نیم 1ب کرانے ےک رطالغروا سم 3 7 ات پت ادب

 اوؤرقا :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق راسي نب لقعم نع

 (4 45/7 تيملا دنع ةءارقلا باب / زئانجلا باتک ہدؤاد يبأ ننس) .مكاتوم ىلع سي

 هللا وُه لف :ًارقو رباقم ىلع رم نم :اًعوفرم هتع هللا يضر يلع نع
 ددعب رجألا نم يطعأ «تاومألل هرجأ بهو مث ءة رم ةرشع ىدحإ ٤دا

 (ىجارك ۲۳۲۰ :مقر ۳٣٤٣/۸ روبقلا ةرايز باب / ننسلا ءالعإ) .تاومألا

 دنتسم الو نيدلا يف اهل لصأ ال ءروبقلا ىلع روهزلا نوقلي ةماعلا ىرتف
 ءاقلإ نأ نايب ءلوبلا يف ديدشتلا باب / ةراهطلا باتک ءننسلا فراعم) .ةنسلاو باتکلا نم اهل

 (دنبويد ةيفرشألا ةبتكملا ۲٠١/١-۲٠٠ خلا روبقلا ىلع دوهزلا

 باب / ءوضولا باتك «يراقلا ةدمع) .ءيشب سیل نيحايرلا ءاقلإ نإ :ينيعلا لاق

 ٥۸۹۱۲( ربقلا ىلع دیرجلا باب / يرابلا ضيف :هلاوحب ء۳ :ءزج ۱۲۱/۲ هلوب نم رتتسي ال نأ رئابکلا نم

 بابلا / ةالصلا باتك ہقیدنھلا ئواتفلا) .ةنسلا نم دهعي مل ام ربقلا دنع هركيو

 (ايركز ميدق ١7/١ نفدلاو ربقلا يف سداسلا لصفلا «زئانجلا يف نورشعلاو يداحلا

 امنإ نيربقلا نع فيفختلا نأ نم ةيكلاملا ضعب هلاق امم ئلوأ اذهو

 هيلع ساقي الف امهل هئاعد وأ ملسو هيلع هللا یلص ةفيرشلا هدي ةكربب لصح
 روبقلا ىلع سآلا وحنو ديرجلا عضو يف بلطم «ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك ءيماش) .هريغ

 کی ات ش او اقف (یچارک ۲٥٥۸٢ ءايركز ١٣

) ٣۱٣٣۷۱۳ | Fold) 



 ۰ عی ہ:تی“س٘شں۰۱۱-تعصم ں و و اپ

 رکی کاک وام امت کا رکن العار دعب ےک نان کت یم )۲٦۱(:- لاوس

 ؟ےس اسییک ان اھکر کم گےک تیم ند ساوکں ولاو اروا لوبج ذي ءںونامہ زی ؟ےاسییک 0ک

7 0 

 ےک یخ یم تجبر ش تود کے سا ؛ےہ لاك سرد رکن العا اکت ود ماع دعب ےک نأذ

 ےس مك نی اناھکوج ےل ےک ںولاورھگےک تیمروا رپ قوم ےک كك نہ تباغرب عو

 ہو ےل نا: ےگ سینا نانا نایک ےن وم یکم کے اھو وک ےس ےل نا روف فان

 7 نا نا نو E ناك عر کف

 :داقتس)۔ ےس اچ نوم لاير نیب ےناھکس اوکت ارح یب كسر شاپ ءےلاو نر ےک لوب
 (۵۹۰۸۱لزاونلاباتک

 يبنلا لاق رفعج يعن ءاج امل :لاق هنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع نع

 .مهلغشي ام مه ءاج دق هنإف ؛اًماعط رفعج لهأل اوعنصإ :ملسو هيلع هللا ىلص
 «ةحام نبا ننس 2١50/١ تيملا لهأل عنصي ماعطلا يف ءاج ام باب / زئانجلا باوبأ «يذمرتلا ننس)

 ١١5( تيملا لهأ ىلإ ثعبي ماعطلا يف ءاج ام باب / زئانجلا يف ءاج ام باوبأ

 رورسلا يف عرش هنأل ؛تيملا لهأ نم ماعطلا نم ةفايضلا ذاختا هركيو

 بلطم «ةزانجلا ةالص باب / ةالصلا باتك «يماش) .ٌةحبقتسم ةعدب يهو ءرورشلا یف ال

 ملك ی اھت او اف (یچارک ۲٤۰/۲ ءايركز ۱٤۸/۳ تيملا لها نم ةفايضلا ةهارك يف

 al) | ماس قاهر یت وذ

 وہ ادرک ٹا اہ تفو ے لت يزعل
 ےک ی اروا تیم تقو ے رک یر خاو ے اوم لاقتااکیکب ج -:(007) لاوس

 ؟ ليي ے تباخ ےس يلا یک ا مالسلا لع مر کار وضح انر اح درک آر جاب ئل ےک نان معجب



 لاس کرین تيت ےس ا( )وشر

 لبي تحارصںیم ےراب سا -: دعب امأ اًیلصمواذماح باوجلا

 یاب یھب یم تیزحترکگا ئل سا ؛ےہ ےس لب باد آم اع ےک اعد اناھٹُا جا نیل: ینگ

 (۵۹۵/ "یس اق وأ :دافتس)۔ےس ںی نت لون سلة اج ی رکا ارے ما لا

 عفري ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك :لاق يرهزلا نع رمعم نع

 ۲٤١۷/٢ قازرلا دبعل فنصملا) .ههجو امهب حسمي مث ءءاعدلا يف هردص دنع هيدي

 (يملعلا سلحملا ۳۲٣٣ :مقر

 ريغ نطاوم يف ءاعدلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هيدي عفر تبث دق
 اثيدح نيثالث نم وحن اهنم تعمج دقو ءرصحت نأ نم رثكأ يهو ءءاقستسالا
 (؟١/91 ءاقستسالا ةالص باتک / يوونلل ملسملا حرش) .نيحيحصلا نم

 «هجولا يلي امم اهنوطبو ردصلا ءاذح ...... ءاعدلا يف بدألا نمو

 .ءاعدلا ةلبق اهنأل ؛ءامسلا وحن هيفك اطساب هيبكنم ءاذح امهعفري نأ :هحرشو

 ملی اھت او تف (۱۷۳ :ص حالفلا يقارم ىلع يواطحطلا ةيشاح)

۱٣٣۲۸۱۰ | co)ھ ) 
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 فا ورا نر ۶ ۰ک علا

 لاک

 تلک افلاک اتنا نال NS لاک

 ںیہ دنج /۱۹ لزاونلا بانك

 مهتاكرب تماد ىروي روصنم بحاص ناملس دمحم ديس ىتفم انالوم ترضح
 دابآدارم ىهاش هسردم هيمساف هعماج ىتفمو ثدحم قباس , دنبويد مولعلاراد ذاتسا

 تعج اارمو قيفحت

 ىرويدارم ىمساق ميهارب ادمحم یتنم
 دابادارم :دجسم ىلاو ىرهجك مولعلا مساف هس ردم هقفو ثيدح ذاتسا

 وش زج ,ے لت باوجو لاوس 8500 يب قنس رکھ قرم نی نو لل اکو اقو تق

 ےہ ر داصے آر الار اد رق وم ےک ین اشم ےس راہ وک ےک بحاص یت رح ںیم لول اس ںی

 سر داصمو تعا ل ت تبي ابين لی اق الار اد کک نا آبی رقت ےک كل ام نور یی و کلم موجب اکی واق ںیہ

 بولسا روا ناس 7ت یاہخ ناب ز لك کوفہ ںیہ ککے دنب ول د ءالع فانحا کلسموج ءےات اج اھ

 رک ورا 178+ واح احرلاوحرتعم فرب روا ے ۲
Usama Sajid Azmi 66 0 


